Råå den 16 december 2010

Kära medlem, vän och välgörare!
Det har varit en innehållsrik höst må man säga. Vi har besökt Krousar Thmey i Phnom Penh,
gjort extra insamlingar av pengar, genomfört en informations- och mingelkväll och mycket
annat. Allt sammantaget har gjort det möjligt att skicka en bra slant till stöd för Kambodjas
utsatta barn.
Föreningen har fått en logotype
Det är Martin Kann, AD med egen reklambyrå, som har
donerat sitt arbete med att ta fram den åt oss. Du ser hur
den ser ut nederst på sidan.
Utropstecknen symboliserar något som bör uppmärksammas (rop på hjälp) och i detta fallet också små växande
individer som utvecklas till personer som inte är i nöd (det
uppochnervända utropstecknet). Utropstecknen visar
både slutresultatet med hjälpen och vägen dit. Den blå
och röda färgen finns också på Kambodjas flagga.
Jag är väldigt glad för både logon och all annan hjälp och
stöd jag fått av Martin, som i sin tur tycker att det är ett
jätteroligt sätt att bidra - med egen tid och kunskap.
Papper för framställning av böcker med punktskrift
I augusti kom det ett mail från Krousar Thmey med en
angelägen förfrågan. De behövde köpa in papper för
framställning av läroböcker med punktskrift (Braille) för
nästa läsårs behov och saknade $1 528 för att kunna
göra beställningen. Det förtjänar att nämnas att Krousar Thmey är de enda i hela Kambodja som framställer
böcker med punktskrift. De går alltså inte att köpa någon
annanstans. Ett upprop bland våra medlemmar gav ett
generöst och bra gensvar och tillsammans med ett bidrag
från Helsingborgs Rotaryklubb kunde vi skicka de saknade pengarna.

Trädgårdens dag på Ödåkra plantskola
Andra söndagen i september är det trädgårdens dag i
Helsingborg. Ödåkra plantskola bjöd in oss att vara med
och informera om föreningen. Vi fick också sälja några av
våra sidensjalar och till och med en och annan pelargonstickling. En jätterolig dag med många intesserade som
gav tillskott både till bankkontot och till medlemslistan.
Lene på Ödåkra plantskola måste också ha varit nöjd
med oss, för vi är välkomna tillbaka den 7-8 maj 2011 då
plantskolan jubilerar.
Mingel- informations- och medlemskväll
Den 7 oktober bjöd vi in till en kväll med information och
umgänge på Restaurang Nils H. på Berga. Många hade
tidigare hört av sig för att få se bilder och veta mer om
den resa till Phnom Penh som Rutger och jag gjorde i
slutet av juli. Det blev en härlig kväll då ett femtiotal personer minglade, pratade, skrattade och lyssnade snällt
till en timmas berättelse och bildspel om resan. Stämningen var god och glad och gav dessutom ett bra tillskott
till kassan. Tusen tack till Peter och Rutger på Nils H.
som ställde upp med både lokal och god mat till ett pris
som gjorde det möjligt att skicka mer pengar till Krousar
Thmey.
Allt detta finansierade vi i november
Vi kunde efter höstens aktiviteter göra en utbetalning
till Krousar Thmey. Som vanligt valde vi utifrån ”List of
Needs” vad vi tyckte kändes angeläget att finansiera. Så
här blev det:
· Anslutning av en skolbyggnad till elnätet
· Nytt bilbatteri till en av huvudkontorets bilar
· Vägarbete vid familjehemmet i Battambang och vid 		
gatubarnscentret i Siem Reap
· Skoluniformer till barnen som går i skola i Prum Nimith
· Fem omgångar material för att underlätta undervisning
av döva barn i fysik och biologi
· En skrivare till gatubarnscentet i Sisophon
· Mat till 20 barn under ett år
· Skolmaterial för 20 barn under ett år
Tusen tack till alla som på olika sätt har bidrag till detta!

Här printas textböckerna med punktskrift med hjälp av skrivare som
donerats av den norska tillverkaren.

Julblommor
Tack vare en av våra medlemmar fick vi möjlighet att
förmedla julblommor till föreningens medlemmar till riktigt
bra priser. Ett veckoslut i december vadade jag därför
omkring bland hundratals plantor av amaryllis, julrosor
och julstjärnor. Över 400 plantor blev det, och en lönsam
aktivitet för Ny Familj Kambodja. Jag har fått många
samtal och mail om hur fint amaryllisen blommar och
julrosorna var ju också något alldeles extra! Tack till alla
som köpte blommor, tack till Lisa som körde och bar och
kånkade på blomlådor och särskilt tack till Sörgården som
försåg oss med alla fina plantor!

Mera pengar till Kambodja!
Efter julaktiviteterna hade vi igen tillräckligt med pengar
på kontot för att en ny utbetalning till Krousar Thmey
skulle vara befogad.
Den 7 december kunde vi med 22 567 kr betala för att
ansluta skolan i Siem Reap till det kommunala avloppsnätet. I summan ingick också arbetet med att lyfta upp
skolans septitank som sjunkit efter svåra översvämningar
under hösten. Ett viktigt projekt inte minst hur hälsovårdssynpunkt.
Nästa utbetalning
Med största sannolikhet kommer vi att göra ännu en
utbetalning till Krousar Thmey före årsskiftet. Denna gång
är förslaget att ansluta alla gatubarnscentra till internet.
Det kan låta som en lyx i allt elände där allt väsentligt är
en bristvara, men är det inte.
Barnen som lever på gatan kommer ofta från landsbygden och har aldrig sett varken en dator, en mobiltelefon
eller för den del tillräckligt med mat. För att ge dem en
rimlig chans på den arbetsmarknad de så småningom
ska ut på, behöver de grundläggande kunskaper om moderna kommunikationsmedel. Internet ger också personalen bättre möjlighet att kommunicera sinsemellan och
med Krousar Thmeys huvudkontor.

Hela garaget fullt av amaryllis. Det gäller att veta vem som beställt vad.
Det blev trots allt rätt till slut.

Julmarknader
Både Helsingborgs Trädgårdsförening och Larsvikens
gårdsbutik erbjöd oss plats på sina julmarknader. Och
jag nappar på alla möjligheter att träffa folk och informera
och kanske sälja en och annan sidensjal. Trädgårdsföreningens arrangemang med julmarknad var välbesökt,
och både julblommor och sidensjalar var populära. På
Larsviken hade vi också ett litet lotteri där vinsterna kom
från Kambodja såväl som från Restaurang Nils H. och
Larsviken.

Planerna framöver
Först på listan ligger att föreningen måste ha en hemsida.
Platsen för hemsidan finns och namnet kommer att vara
www.nyfamilj.se. Nu ser jag fram emot att få tid över för
att arbeta med att få hemsidan publicerad med i varje fall
den mest grundläggande informationen. Ambitionen är
förtås att du sedan ska kunna följa våra aktiviteter där.
Ett och annat föredrag är inbokat, men de kan bli fler. Har
du kontakt med någon förening eller annan sammanslutning som kan tänkas vilja ha lite tänkvärd information
med bilder, så kommer jag hjärtans gärna. Det är alldeles
gratis.
Vi har också börjat planera för föreningens allra första
årsmöte. Tiden är bestämd till vecka 11 - datum kommer
senare. Om du vill och har möjlighet att hjälpa till med
årsmötets genomförande så hör av dig.
Tusen tack!
Ni har alla på ett eller annat sätt gjort det här året till ett
spännande år i vår förening och bidragit till att vi kunnat
hjälpa Kambodjas utsatta barn med över hundra tusen
kronor.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul!

Britta Rundström redo att sälja lotter.
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