Råå den 30 december 2011

Kära medlemmar och vänner!
Vårt största projekt hittills:
En årslång kampanj mot barntrafficking.
Personal och elever vid Krousar Thmeys kurser i khmerernas kultur gör regelbundna informationsturnéer bland
byarna längs den thailändska gränsen. Man samlar
byborna och bjuder på en traditionell musik- och dansföreställning som vill visa vad som faktiskt händer när barn
och kvinnor säljs till trafficking-nätverk. Efter föreställningen följer samtal, diskussioner och information. Eftersom många i området är analfabeter är den här typen av
insatser väldigt viktiga. Krousar Thmey-France står för
personalkonstnaderna för kampanjen, och jag är oändligt
stolt över att kunna säga att vi finansierar huvudparten
av kampanjen som ska pågå hela 2012. Hela projektbeskrivningen kan du läsa på www.nyfamilj.se. (Du, som
inte har tillgång till internet, är välkommen att höra av dig
på telefon, så skickar jag projektbeskrivningen till dig.)

Mycket pengar på en gång
I december kunde vi skicka hela USD 9859 (eller drygt
68 000 kronor) till Kambodja. Med dessa pengar täckte
vi kampanjen du kan läsa om här intill med USD 7160.
Vi finansierade också inköp av papper till Braille-printer
för att de ska kunna framställa skolböcker med blindskrift
(USD 1189). Tio dollar lägger vi alltid till för att täcka
bankkostnaderna i Phnom Penh.
I summan ingick USD 1500 som var en alldeles särskild gåva från fastighetsföretaget Kullahusen. Dessa
pengar ska användas till renovering och upprustning av
en bostad för fyra ungdomar som just har lämnat ett av
Krousar Thmeys barnhem för att börja studera på Phnom
Penhs universitet.
Kullahusen bestämde sig för att inte skicka julkort och
julklappar till sina kunder i år utan i stället låta de pengarna göra nytta i Kambodja.
Heder åt Kullahusen
som i sanning är ett
omtänksamt företag!

Heder också åt Krousar Thmey som tar ansvar för barnen i sin vård hela vägen fram till ett självständigt vuxenliv. De släpper inte taget om barnen bara för att de når
en viss ålder, fått arbete eller en plats på universitetet.
De har kontakt med varje barn och stödjer och hjälper så
länge det behövs.
Att företag nu börjar engagera sig i vår verksamhet är
särskilt glädjande. Det är inte bara ett förtroendebevis,
utan ger också ännu bättre möljigheter till informationsspridning och mycket annat.
Skatteavdrag för donationer
Numera är det möjligt att göra skatteavdrag för donationer till organisationer som hjälper behövande. Mottagaren - dvs Ny Familj Kambodja - måste i så fall vara
godkända av skatteverket, så det ska vi förstås jobba
för att bli. Det verkar för närvarande som om det enda vi
saknar är en auktoriserad revisor som är knuten till vår
förening. Helst vill vi ju inte betala för tjänsten, så om
någon känner en revisor som vill göra en insats tar jag
tacksamt emot tips.

Aktiviteter i julmånaden
Det var massor av julblommor som lämnade
garaget på Orkestergatan
i slutet av november.
Under några dagar hade
jag amaryllis och julrosor
högt och lågt. Med goda
vänners och medlemmars
hjälp transporterades
och sorterades över 500
plantor så att alla skulle få
det de hade beställt.
Tusen tack Lisa och Mäster Grön för hjälpen med
alla blommor!
Jag var också hos de trevliga pensionärerna i Laröd,
besökte kulturförening för kvinnor och deltog i julmarknaden hos Helsingborgs trädgårdsförening.
Sista aktiviteten för året var julmarknaden i Larsvikens
gårdsbutik under helgen vid tredje advent. Det är nu
efter andra gången att betrakta som en tradition att vi är
där och visar upp sidensjalar, informerar och säljer lotter. Har du inte varit där ännu är det hög tid!
Mycket pengar till Ny Familj!
Förutom att våra egna aktiviteter gav en hel del pengar,
kom det 5000 kronor från K B Hedenblads stiftelse. Det
är vi mycket tacksamma för. En peng bidrog också Helsingborgs Hantverks- och kvinnoförening med. Och så
har det kommit in en hel rad spontana bidrag från olika
personer - ingen nämnd och ingen glömd. Vi är oändligt
tacksamma för varje krona!

Pengar till Kambodja när du handlar
Så vill jag gärna påminna om den extra möjligheten du
har att se till att det fortsätter komma in pengar till Ny
Familj-Kambodja när du handlar.
När du beställer catering av Nils H.
donerar de 10 % av kvitto/fakturabeloppet till Ny-Familj Kambodja
Mer info på www.nyfamilj.se
Telefon: 042-165850
Mail: catering@nilsh.se
Hemsida: www.nilsh.se

När du köper perenner, buskar och träd från Ödåkra
uteplantor går 10% av kvittobeloppet till oss.
Mer info på www.nyfamilj.se
Telefon: 042-204210
Hemsida: www.uteplantor.se
Kommande aktiviteter
För närvarande finns inga andra aktiviteter planerade
än vårt årsmöte. Det är å andra sidan desto viktigare,
så boka redan nu in torsdagen den 22 mars kl 18.30.
Plats meddelas i samband med att kallelsen skickas ut
i god tid.
Till sist...
en tillönskan om ett riktigt Gott Nytt År till er alla.
Ninna
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We wish you a happy new year !
Vi onskar er alla ett Gott Nytt Ar !
www.krousar-thmey.org / www.nyfamilj.se
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