Råå den 10 april 2013

Kära medlemmar och vänner!

Arrangemanget med bokloppis och brunch, författare och
förlag på Parapeten den 10 mars blev riktigt lyckat!
Det var flera hundra som kom, och stämningen under
dagen var trevlig, god och glad. Folk köpte både böcker
och lotter och många passade på att njuta av den goda
brunch-buffén, som serverades av Two N Event - Nils H.
Catering och Sofiero Slottsrestauranger i samverkan.
Det var ju också fantastiskt så mycket böcker som lämnades in på lördagen! Vi kunde inte ana att det skulle bli
så mycket. Lyckligtvis kom Erikshjälpen med lastbil och
hämtade alla böcker som blev över. På så sätt kommer
de att säljas och pengarna göra nytta ändå.
Tusen tack till Two N Event som ställde lokalen till förfogande och dessutom donerade hela överskottet från
brunchen till Ny Familj - Kambodja. Ett lika stort tack till
alla som hjälpte till med försäljning, förberedelser och
städning, och till alla dem som skänkte så fina vinster till
lotteriet.

Dalia Lopez Madrona, konstnär och bokbindare, visade
hur man binder böcker för hand, och hade också med sig
exempel på exklusiva och personliga gåvor.
Totalt inbringade dagen hela 22 000 kronor. Se på nästa
sida hur vi har använt pengarna.
Minst lika stort värde har den uppmärksamhet vi fick inför
arrangemanget. Inte mindre än tre gånger skrev Helsingborgs Dagblad om det och i statistiken kan vi se att
antalet besökare på vår hemsida flerdubblades.

Utan de författare, förlag, antikvariat och bokbindare som
var med och ställde ut och berättade om sin verksamhet,
hade det ”bara” varit en bokloppis. Nu blev det mer för
den bokintresserade att se och lyssna till. Är du nyfiken
på vilka som var med, så har jag hela listan.

Redan 10 minuter före öppningstiden strömmade bokköpare till. Det blev en härlig
stämning med många goda
samtal när det diskuterades,
frågades och tipsades om
läsvärda böcker.

Pengarna från Böcker och Brunch
Evenemanget på Parapeten gav ett tillskott till föreningen på 22 000 kronor. Tillsammans med pengar som
redan fanns på vårt konto, kunde vi häromdagen skicka
USD 6 475 (ca 45 000 kronor beroende på valutakursen).
Vanligtvis väljer vi ett antal ändamål utifrån den lista på
omedelbara behov som Krousar Thmey publicerar. Denna gång hade vi dock fått ett önskemål om att ännu en
gång hjälpa till att finansiera ett omfattande projekt för
att förbättra sanitet, vattenkvalitet och hygienutrymmen
på gatubarnscentra, barnhem, familjehem och skolor.
För något år sedan genomfördes ett liknande, men
mycket mindre projekt, och det var i samband med det
som man såg att det fanns behov av en större genomgång av de sanitära förhållandena. Som en donation till
Krousar Thmey har en grupp ingenjörer från Frankrike
därför besökt alla Krousar Thmeys enheter och gjort en
genomgripande inventering, som har utmynnat i en lång
lista nödvändiga åtgärder. Offerter har tagits in och en
gedigen kostnadsberäkning har gjorts och hela projektet
kommer att gå loss på nästan USD 42 000.

Efter vår insats saknas det fortfarande ca USD 20 000
för att projektet ska kunna genomföras. Du som vill och
kan är därför välkommen att göra en extra insats. Ange
i så fall ”Rent Vatten” på din inbetalning.
Jag bifogar hela projektbeskrivningen tillsammans med
detta brev. Du, som får detta med ”papperspost”, är
välkommen att höra av dig, så skickar jag den till dig.
Kampanj!
Vi skulle gärna vilja ha många fler medlemmar som
känner ett engagemang för barnen i Kambodja. Därför
fattade styrelsen vid sitt senaste möte beslut om ett erbjudande; om man köper en av våra vackra sidensjalar
från Kambodja för 300 kronor, så ingår medlemskap i 12
månader utan extra kostnad.
Erbjudandet gäller förstås bara nya medlemmar, men
du som redan är medlem kan förstås dra nytta av det
nästa gång du funderar över en present till någon när
och kär. Då kan du ge bort både sjal och medlemskap
i samma svep och för samma peng! Sjalarna visar jag
upp vid alla arrangemang och föredrag vi genomför och
dessutom gärna närhelst du vill. Kontakta mig på mail
eller telefon, så kommer vi överens om en tid.
Kommande aktiviteter
Informationskväll
Den 25 april blir det informationskväll med en bit mat
för den som vill veta mer om Kambodja, om Krousar
Thmey och om hur vi arbetar i föreningen. Kvällen
riktar sig främst till nya medlemmar, men också till
andra som har uttryckt ett intresse för oss. Separat
inbjudan kommer inom kort.

Vikten av rent vatten kan inte överskattas!
Styrelsen tycker att frågan om sanitär hygien och rent
vatten är ett viktigt och elementärt behov väl värt att
stödja, och beslöt därför att denna gång låta hela vårt
bidrag till Krousar Thmey gå till att hjälpa till med finansieringen av projektet. Närmare bestämt kommer vårt
bidrag att betala för byggandet av skyddsstängsel för att
undvika översvämning av skolan för döva barn in Chbar
Ampov under regnsäsongen och till ett avloppssystem
vid skolan Phnom Penh Thmey för blinda och döva.

Kafferep på Gustavsborg
Förra sommarens kafferep på Gustavsborg blev ett
härligt, somrigt arrangemang som vi tack vare AnnBritt och Kenneth Bolinder på Gustavsborgs gård får
möjlighet att göra om i år. Planeringen har just börjat
och datum inte definitivt fastlagt, men om du bokar
in helgen 10-11 augusti så missar du det nog inte.
Någon av dagarna blir det sannolikt.
Under tiden önskar jag dig en underbar vår!

Ninna

Vi hoppas att du håller med oss om att det här är viktiga
insatser och att du tycker att pengarna är väl använda.
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