Råå 31 december 2015

Kära medlemmar och vänner!
Av olika skäl har jag för första gången missat tillfället att
önska er alla en härlig julhelg. Jag hoppas att det må
vara mig förlåtet och tar skadan någorlunda igen genom
att med detta önska er alla ett riktigt bra nytt år!
Pengar till Kambodja
Vad vi däremot inte har missat, är att skicka pengar
till Kambodja en sista gång för året. Trots att vi inte
kunde ha någon julblommeförsäljning, lyckades vi
med gemensamma ansträngningar skrapa ihop en
bra summa tycker jag. Vi skickade denna gång iväg
strax över 48 000 kronor, som styrelsen har valt att
fördela enligt nedan.
•
•
•
•
•
•

Reparation av rum för kulturella aktiviteter vid
skolan för döva och blinda barn i Siem Reap
Renovering av gården vid hemmet för gatubarn
i Siem Reap.
Utbyggnad av taket i köket vid skolan för döva och
blinda barn i Phnom Penh
Takfläktar i barnens sovrum vid gatubarnscentret
i Poipet
Fläktar i ”audiorummet” och biblioteket i skolan för
döva och blinda barn i kampong Cham
Dansdräkter till barnen på skolan för döva och
blinda barn i Phnom Penh

Fler siffror
När jag räknade ihop hur mycket pengar vi har lyckats
bidra med under året blev jag både förvånad och
väldigt stolt över vår förening. Totalt är det 160 000 kr
- vilket är rekord igen!
Förvånad, eftersom vi inte har haft så mycket aktiviteter som vi brukar under året. Och som sagt, så blev
det inga julblommor, som ju vanligtvis brukar ge rätt
mycket pengar i slutet av året.
Nytt sedan hösten 2014 är vår försäljning på Butiksloppis. Den har vi lyckats hålla igång tack vare alla
medlemmar och vänner som givit mig saker de inte
längre behöver eller vill ha. Vår egen vind och källare
har såklart också genomgått en rejäl och välbehövlig
utrensning. Butiksloppisen har inbringat 37 430 kr under året. Lägg därtill det fantastiska, kreativa gänget
vid den dagliga verksamheten i Bjuv, som donerat
12 400 kr, så motsvarar det ungefär vad julblommeförsäljningen skullle ha varit.

Summan vi skickade inkluderar även de 2 800 kr
som några medlemmar särskilt bidrog med och som
skulle gå till profilkläder för personalen. Den insatsen
finansierades av annan bidragsgivare, och pengarna
spenderas i stället på T-shirt till barnen inför 25-årsjubileet 2016.
Vi hoppas att du tycker vi har använt insamlade
pengar på ett bra sätt.
Denna gång har jag inga bilder från Kambodja att
dela med mig av. De som arbetar på huvudkontoret
och gör besök på de olika skolorna och hemmen har
just nu fullt upp. Förutom sina vanliga sysslor är det
många som är engagerade i festligheterna i samband
med jubileet i februari.

På bilden står Heidi Norén, som arbetar med
Kreativa Gänget i Bjuv, och visar upp några av de
alster gruppen har tillverkat. Vid olika tillfällen har de
haft försäljning och särskilt inför jul var inkomsterna
goda.
Och hela inkomsten har de skänkt till vår förening!
Tusen tack!

Krousar Thmey fyller 25 år

- och du är inbjuden till jubileet!

Nedanstående inbjudan har kommit från Krousar Thmey i Phnom Penh och gäller alla medlemmar i Ny Familj-Kambodja. Har du inte varit i Kambodja förut men gärna vill besöka landet, så
är detta ett gyllene tillfälle. Vi kan inte erbjuda något grupparrangemang från Sverige, utan du
måste själv ombesörja din resa. Däremot kan du få hjälp med övernattning och lokala transporter av Krousar Thmey i Phnom Penh när du anmäler dig. All information om detta får du när du
anmäler ditt intresse av att delta i festligheterna till den angivna adressen.

On the occasion of Krousar Thmey 25th anniversary,
we invite you to a 3 days celebration in Phnom Penh Thmey school in Cambodia.
The celebration will start by an opening ceremony (Feb 17th in the morning)
chaired by the highest Cambodian authorities.
We will be glad to welcome you there for this historic event and to share with you the happiness of the children
we help thanks to your support in Cambodia and abroad.

For those who want to participate, please confirm your presence
by sending an email to 25@krousarthmey.org
Our team in Phnom Penh will send you individual solutions
for accommodation and transports.
Själv vet jag ännu inte om jag har möjlighet att åka,
men jag hoppas att många av våra medlemmar ska
kunna och vilja ta del av festligheterna.

Med löfte om ett fylligare, intressantare brev med fler
bilder nästa gång, vill jag önska dig och dina nära
och kära ett riktigt Gott Nytt År!
Ninna
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