Råå 15 januari 2017

Kära medlemmar och vänner!
Nu är vi mitt i kalla januari med ömsom is och blåst ömsom sol. Själv tänker jag mest på att det nu faktiskt blir
lite ljusare varje dag och att det bara är några veckor tills
vi kan börja spana efter vintergäck och snödroppar.
Förra året blev det bara ett enda medlemsbrev från mig.
Det har sina randiga skäl, och jag hoppas verkligen att
de ska kunna komma tätare i år. Dock innehöll det enda
brevet flera sidor och jag kunde få med all information
om vad alla våra pengar har använts till.

•
•
•
•
•
•
•
•

Utrustning till biblioteket på Siem Reap boende för
gatubarn i Siem Reap (bokhyllor, stolar och bord)
Ett bord och en sittbänk till gatubarnscentret i
Poipet
Sex cyklar till barnen på boendet i Takmao
Myggnät till barnen på boendet i Takmao
Kuddar till barnen på boendet i Takmao
Filtar till barnen på boendet i Takmao
Sittpallar till barnen i kindergarten på Phnom Penh
Thmey-skolan i Phnom Penh
Skrivbord och stol till kindergarten på Phnom Penh
Thmey-skolan i Phnom Penh
Byte av brännaren i gasspis på centret i Chamkar
Morn.

När vi hade skickat iväg de sista pengarna för 2016,
hade vi totalt kunnat bistå Kambodjas barn med 163 913.

•

Allt detta räckte pengarna till:
Summan vi skickade i december var 57 921 kr, och
räckte till allt detta:

Det är alldeles fantastiskt vad pengarna räcker till i
Kambodja!

•
•
•
•
•
•

Byte av 4 trasiga dörrar på skolan i Kampong
Cham
Reparation av bilen som bland annat kör elever till
skolan i Siem Reap
Byggande av betongplatå framför familjehemmet i
Battambang för att undvika översvämning
Renovering av köket i familjehus 2 i Siem Reap
Byte av toalettdörrarna på gatubarnscentrat i 		
Chamkar Morn
Byte av 10 toalettdörrar på Phnom Penh Thmey
skolan i Phnom Penh

Jag har inte hunnit få några bilder som visar något
av det vi senast finansierade, men i stället har jag ett
par nytagna foton på glada, goa barn som jag gärna
bjuder på.

Över en miljon!
Efter denna sista överföring av pengar 2016, kunde jag
inte låta bli att räkna ihop hur mycket vi egentligen fått
ihop sedan vi startade Ny Familj-Kambodja 2010 (egentligen december 2009). Håll i er nu, för på dessa sju år
har denna lilla verksamhet och dess medlemmar fått ihop
lite drygt 1 010.000 kr! Det förtjänar ett stort grattis till oss
alla tycker jag.

Många små bäckar
Under året har vi inte genomfört något särskilt eller
stort arrangemang som har givit mycket pengar. I
stället är det många små bidrag av olika slag som
har gjort att vi har fått ihop så pass mycket pengar.
Exempel bara under november och december:
Vår medlem Alex samlade ihop ett gäng vänner och
bjöd in mig till en kväll med föredrag och försäljning av sjalar och annat från Kambodja, och två
andra medlemmar/vänner, Filippa och Vanja, sålde
på egen hand våra saker till vänner och bekanta.
Tillsammans blev det nästan 10 000 kr.

Den största överraskningen stod dock Sundsgårdens
Folkhögskola för. De arrangerar varje år en julbasar
och låter intäkterna gå till välgörande ändamål. I
år var det två elever, som oberoende av varandra,
förslog Ny Familj-Kambodja. Vi, Hemlösas Hus och
ett fotbollsprojekt för pojkar i Sydafrika fick dela på
pengarna, som blev vardera 20 000 kr.
Fantastiska elever och lärare på skolan som lyckas
genomföra en julbasar och få in så mycket pengar!

Helsingborgs Trädgårdsförening hade en liten
julmarknad där vi fick vara med och kunde sälja lite
Kambodja-artiklar för knappt 2 500 kr.
På Ödåkra Uteplantor har de haft flera kurser i
kransbindning då de har låtit deltagaravgiften gå
ner i våra insamlingsbössor. Jag imponeras över att
några personer på plantskolan, i varje fall Lene Due
själv, har ägnat ett antal kvällar åt att lära ut kransbindingskunskap utan att behålla en krona för egen
del, medan vi fick ta emot 5 456 kr!

Här ser ni mig till vänster, glad och tacksam ta emot den fina
gåvan från elever och lärare på Sundsgårdens Folkhögskola.
Intill mig står skolans rektor, och sedan representanter för
Hemlösas Hus och för projektet i Sydafrika.

Snart dags för årsmöte!
Årsmötet kommer som tidigare att äga rum på
Restaurang Nils H. på Berga. Ännu en gång ställer de upp med både lokal och en god bit mat för
en liten peng. Det är än så länge oklart exakt vilken
dag, men det ser ut som om det blir antingen den 29
eller 30 mars. Håll det i åtanke och markera gärna i
kalendern!
God fortsättning på 2017 önskar jag er alla!

Jag hälsar på Lene och tar emot en fullknökad bössa. Samtidigt fick jag klippa ner alla plantskolans pelargoner för att
använda till mina egna sticklingar som ska säljas under våren
2017. Också de pengarna går ju som bekant till Kambodja.
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