Råå den 17 maj 2015

Kära medlemmar och vänner!
Ljusare tider
Jag vet inte hur det är med er, men själv tycker jag att
livet blir så mycket enklare när vårljuset kommer. Lite
värme är också härligt, men mest av allt betyder ljuset.
Dagarna blir längre, man får mer energi och man mår så
mycket bättre. Jag hoppas att det gäller dig också.
Pengar till Kambodja
När det gäller vår förening tycker jag också att det går
framåt med små steg i taget. Hittills i år har vi till exempel
fått 14 nya medlemmar, och vi har redan kunnat skicka
iväg lite pengar till Kambodja och Krousar Thmey.
Inför det mycket viktiga firandet av khmerernas nyår
brukar man försöka förse alla barnen på familjehem och
i permanenta boenden med nya kläder. I år fanns inte
pengar för detta och därför fick vi frågan om vi kunde
hjälpa till. Och det både kunde och ville vi.

I början av april skickade vi alltså motsvarande
49.550 kronor som fördelades så här:
·

·

Kläder till barn i familjehem och skyddade
boende $4 860. Det är ca $30 för att utrusta varje
barn med en omgång nya kläder inklusive krama
och andra eventuella tillbehör (krama=den 		
tradtitionella och mycket viktiga bomullsjalen som
alla bär på olika sätt)
Spel och böcker till till alla familjehem, skyddade
boenden och gatubarnscentra. $850

Nyåret i Kambodja inträffar 12-14 april. Det är en
väldigt viktig helg för alla khmerer och firandet pågår i
hela tre dagar.
Kvalitén på bilderna har en del övrigt att önska, men
de ville i alla fall visa oss hur firandet gick till på lite
olika centra i landet.

Årsmötet
I slutet av mars hade vi vårt årliga årsmöte. Rekordmånga slöt upp till årsmötet som blev en riktigt trevlig
tillställning där själva det formella mötet inte tog mer än
en kvart i anspråk och i övrigt njöt vi av god mat, trevligt
minglande, och så visade jag lite bilder och berättade
om den resa som jag och Rutger gjorde till Kambodja
tidigare i år.

Vår Kambodjaresa
I början av året spenderade jag tillsammans med min
man Rutger tre veckor i Kambodja.

En av nyheterna från årsmötet är att vi har utökat
styrelsen med en person: Britt-Marie Acklid, som nu
är föreningens sekreterare och håller koll på protokoll
och annan dokumentation samt det viktiga arkivet. Så
småningom lär det nog bli fler uppgifter på Britt-Maries
bord. Många av er har redan träffat vår nya styrelseledamot på vårt årliga Kafferep och andra tillställningar. Vi
är väldigt glada att få Britt-Maries hjälp!

Att besöka Kambodja är i alla avseenden en upplevelse.
En explosion av färger, ljud och oljud, lukter och synintryck av både angenäma och spännande slag, men
också mindre upplyftande.

Både verksamhetsberättelsen för år 2014 och protokoll
från årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida. Om du
inte har tillgång till internet och gärna vill ha något av
dem, är du välkommen att höra av dig, så skickar jag en
utskrift.

Om du inte var med då, men gärna vill ta del av min
berättelse, gör jag gärna om presentationen. Men jag
behöver förstås veta om någon, och i så fall hur många,
som skulle vara intresserade. Skicka gärna ett mejl och
låt mig veta, eller ring mig på 0705-734581.

!

Viktigt om medlemsavgiften
Det som också beslutades på årsmötet var att
medlemsavgiften förblir oförändrat 150 kr om
året, men att vi övergår från rullande medlemskap till kalenderbundet.
Vartefter vi har blivit fler medlemmar, har det
också krävts allt mer arbete med att påminna
om avgiften under hela året i stället för en
gång per år.

Förändringen innebär att:
· Medlemskap som ska betalas till och med juli i
år rullar på som hittills. Fr o. m. 2016 betalas 		
avgiften i januari.
· Medlemskap som skulle betalats från och med
augusti betalas i stället in i januari 2016.
· Därefter gäller för nya medlemmar att avgift som
betalas fr. o.m. augusti gäller även för påföljande
år.
· Påminnelse om avgiften kommer att skickas ut i
slutet av december varje år.
Så där alldeles enkelt är det inte att redogöra för
detta, så om du har några frågor är du mycket välkommen att höra av dig.

Vi fick tillfälle att se mycket av Krousar Thmeys verksamhet på orter som vi inte tidigare besökt, och fick
många konkreta exempel på att våra pengar har använts på precis det sätt som vi har avsett.

På årsmötet visade jag en rad bilder jag valt ut och
berättade både vad vi lärt om Kambodja i allmänhet och
om Krousar Thmey i synnerhet.

Som du möjligen känner till, så sparar vi några kronor om medlemsavgift och andra pengar betalas till
oss via en överföring direkt till vårt konto i stället för
via bankgiro.
Gör på det sätt som passar dig bäst, men om du
gör en överföring till vårt bankkonto är det mycket
viktigt att du i raden för meddelande till mottagaren
anger ditt namn. Det räcker med initial och efternamn - utrymmet är ofta begränsat - vi vet så gott
som alltid vad betalningen gäller men vi måste ju
också veta från vem pengarna kommer.
Du kan också skicka ett mejl till oss och berätta vilket
datum du överfört pengar, så kan vi spåra det med
ledning av det.
Epostadress:
Bankgiro:
Bankkonto:

nyfamilj.kambodja@gmail.com
490-2300
1208 01 46181 i Danske Bank

Tusen tack för att du hjälper oss hålla god ordning
och reda på våra pengar!

Butiksloppis
Detta nya och förträffliga
sätt att tjäna pengar på
saker man inte längre vill
ha eller behöver, fortsätter
att vara något av en kassako för oss. Föreningen
får in ungefär en tusenlapp
i veckan på saker vi säljer
där.
Föremålen kommer både
från er medlemmar och andra, och jag pysslar 		
flera dagar i veckan med
att sortera, prissätta och
fylla på våra hyllor. Det
är högst angenämt att
då och då kunna hämta
en summa pengar för insättning på vårt konto.
Just nu är det nästan tomt i ”lagret” i vårt garage, så har
du saker i dina skåp och lådor som du mest flyttar runt
och egentligen inte behöver, så tar jag innerligt gärna
emot dem. Dock med reservation för böcker som har
visat sig alldeles omöjligt att sälja och kläder går åt bara
i begränsad omfattning.

Auktion!
Av Dagmar Glemme, konstnär och en av våra medlemmar, har vi fått en generös gåva i form av en härlig
målning i äggoljetempera och i detta ovanliga, runda
format. Målningen är 50 cm i diameter.
Planen är att utlysa en auktion på målningen i första
hand bland er medlemmar, och eventuellt också på
Facebook och bland andra vänner - allt för att få så
mycket pengar som möjligt till vår verksamhet.
Så håll utkik den närmaste tiden så att du inte missar
budgivningen!

Saker som inte säljs i våra skåp tar jag efter en tid
därifrån och lämnar i stället till Pingstkyrkan eller Erikshjälpen. På så sätt kommer allt till använding - förr eller
senare.

Den här gången avslutar jag med ett foto på Benoit
Duchateau-Arminjon - eller Benito som han helst kallas grundare av och styrelseordförande i Krousar Thmey. Vi
träffades för första gången under vår resa tidigare i år.
En karismatisk fransman som unikt nog tilldelats även
ett kambodjanskt medborgarskap för sina stora insatser
för Kambodjas barn.

Njut av den annalkande sommaren!
Ninna
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