Råå den 11 september 2014

Kära medlemmar och vänner!

Ny årstid
Den ovanligt soliga och varma sommaren är över, och nu
går vi in en härlig, skön höst med frisk och hög luft. Nog
är vi lyckligt lottade som får bo i ett område med skiftande årstider.
Snart nog är det faktiskt jul - det råder säkert blandade
känslor omkring det. För oss innebär det bland annat
att det är dags att börja planera för årets amaryllis och
julrosor. Gärna också inköp av en och annan sjal som julklapp till dig själv eller någon annan. Jag håller som bäst
på att ta reda på vilka sorters amaryllis som kommer att
finnas att tillgå i år och återkommer om det senare i höst.
Pengar till Kambodja
Först bland nyheterna i detta brev är ändå att vi har
skickat iväg över 50 000 kronor - $7 478, till Krousar
Thmey. Av summan är $420 återbetalning för sjalar och
peppar vi har fått från Kambodja för försäljning här.

$ 7058 har gått till upprustning av lokaler och utrustning
vid skolan för döva och blinda barn i Battambang. Närmare bestämt till:
• ommålning av byggnader och klassrum
• gjutning av golv vid toaletterna
• lagning av taket i dansrummet
• skrivtavlor till klassrummen
• datorer och monitorer till datarummet
• sidoutrustning till datorerna
• madrasser till sovsalarna
Krousar Thmey har fem skolor för döva eller blinda barn,
och alla har varit med ett tag och behöver upprustning.
Först ut är skolorna i Battambang, Kampong Cham och
i Siem Reap. Denna gång kunde vi alltså hjälpa till med
nödvändigt arbete i Battambang, och vårt mål är att
under hösten kunna skicka tillräckligt för att genomföra
samma typ av insats på skolan i Kampong Cham. Där
behövs $ 5 020 (ca 35 000 kronor). Om du vill och kan
ge ett särskilt bidrag till det, så ange Kampong Cham på
inbetalningen.

Teckenspråksundervisning
pågår.
Vet du om att Krousar
Thmey konstruerade det
allra första teckenspråket
på Khmer? Innan dess har
de här barnen inte kunnat
kommunicera med någon
utanför sitt eget hem. Och
knappast där heller...
En kommitté jobbar fortfarande med utveckling av
teckenspråket.

Utlottningen av Steinar Rosenbergs tavla
Till slut lyckades vi sälja alla 50 lotterna och har på det
viset kunnat omsätta Steinars gåva till reda pengar 2500 kronor. Tusen tack till alla lottköpare!
Den 4 september drog Carin Wredström - kommunfullmäktiges ordförande i Helsingborg - den vinnande lotten
som var Camilla Hultebrings Sandéns. Grattis till vinsten
Camilla!

Carin Wredström har dragit den vinnande lotten under Annika
Kullbergs överinseende.

Vår förening har faktiskt fått en ny generös gåva i form
av en målning av Dagmar Glemme. Vi ska såklart göra
en ny utlottning av den så småningom.
Jonstorps Kultursällskap bjöd in
I den nordvästskånska byn Jonstorp finns ett livaktigt
sällskap som arrangerar föredrag av skilda slag under
året.
I söndags var jag inbjuden att berätta om Kambodja
i allmänhet och om Krousar Thmey och Ny FamiljKambodja i synnerhet. En riktigt trevlig tillställning med
intresserade åhörare som också köpte sjalar och peppar för att stödja vår verksamhet.

Aktualiteter från Kambodja
Vännen och medlemmen Jens har skickat oss några
rader om vad som just nu är aktuellt i Kambodja:
”Regnsäsongen är här. Men inte regnen. I alla fall inte
i söder. Det ris som planterades i juniblötan har till stor
del torkat bort efter över en månad av torka. Många
småbrukare har inre råd att köpa nytt utsäde och måste
ta dyra lån. Situationen illustrerar hur klimatförändringarna slår mot fattiga länder och Kambodja är ett av världens mest klimatkänsliga länder eftersom marginalerna
är så små. Under flera år har jag hört rapporter från
fattiga jordbrukare att vädret inte är som det ska. Ändå
har skördarna varit goda. Endast en liten del av risfälten
är konstbevattnade så man är verkligen känslig för fel
väder. Samtidigt i norr, människor drunknat i översvämningar för där har det regnat alldeles för mycket.
Ändå för någon vecka sedan kom ett riktigt regn i Phnom Penh och jag åkte motorcykelbåttaxi i flera kilometer på översvämmade boulevarder.
De ständiga demonstrationerna mot land grabbing
fortsätter och ökar. Detta trots att oppositionen nu intagit
sina platser i parlamentet. Missnöjet är utbrett med regimen och deras rofferi. Samtidigt försöker det styrande
partiet ta något slags initiativ i landfrågan. För några
veckor sedan höll premiärministern ett svavelosande tal
där han skyllde på provinstjänstemännen att han inte
fått infomation. Han lovade att dessa å hans vägnar
hädanefter skulle svara på alla klagomål från folket. Resultatet har blivit att provinsguvernörerna är översvämmade av klagomål.”
Nog förstår man att livet i Kambodja inte är enkelt. Men
jag gläds ändå något åt att vi med gemensamma krafter
kan göra något alls för dem som alltid drabbas värst;
barnen. Låt oss fortsätta med det.

Ninna

Känner du till andra som kan vara intresserade av att få
veta mer om oss och om Kambodja? Hör av dig till mig
på nummer eller epostadressen nedan i så fall.

nyfamilj.kambodja@gmail.com · www.nyfamilj.se · 0705-73 45 81
Bg 490-2300 · Org nr 802451-6182

Årets

Kafferep

på Gustavsborg
För tredje året i rad kunde vi genomföra detta jättetrevliga evenemang hos
Ann-Britt och Kenneth Bolinder på deras gård i Gunnarstorp. Denna gång
överträffade vi oss själva med fler och mer intressanta utställare än någonsin.
Det var konst och keramik, ost och marmelader och både plantor och redskap
till trädgården. Närmare 25 000 kronor inbringade dagen. Pengar som har
hjälpt oss att finansiera upprustningen av skolan för döva och blinda barn i
Battambang.
Något av stämningen hoppas jag dessa bilder förmedlar - många fler utställare
än vad som får plats här var med och bidrog till ett härligt kafferep.

Ungefär 250 besökare bidrog till ett formidabelt kaffekalas med en
kakbuffé som gick utanpå det mesta. Besökare betalade entré med
en hembakad kaka + 40 kronor. Den som inte ville baka betalade
lite mer i rättvisans namn.
Vädret gjorde det möjligt att njuta av kaffestunden både inom - och utomhus. Folk njöt i fulla
drag av den underbara miljön på gården.

Utomhus fanns också de här ljuvliga alpackorna.
Ägarna sålde fin-fina produkter av deras underbara ull inne i ridhuset.

Dignande bullfat på väg till
buffén

Systrarna Betong sålde
gjutna dekorationer.

Lisa hade ansvaret för plantförsäljningen. Alla perenner skänktes av
Mellanmossens perenner och av
familjen Bergsten.

Både Fruemöllans bär och
Bjärhus gårdsbutik var med.
Lokalproducerat minsann!

Camilla på Knapp Trädgårdsdesign erbjöd trädgårdsrådgivning

Kristine Jakobsson och hennes
härliga keramikfigurer.

Simsalabim! Ulrika visar hur man
återvinner möbler och inredning
och förvandlar dem till nytt och
användbart.

Sjalar och peppar från Kambodja.
Kom och köp!

Dalia Lopez Madrona visade hur
man binder böcker för hand. Så
vackra ting!

Adriana kom hela vägen från
Brunslöv med ostar från eget
gårdsmejeri

