Råå den 15 januari 2014

Kära medlemmar och vänner!

Tiden rinner iväg
Halva januari har redan gått, men jag vill ändå önska
alla ett fortsatt gott nytt år. Låt oss hoppas att det blir ett
framgångsrikt och inspirerande år för var och en och för
Ny Familj-Kambodja.
Pengar till Kambodja
Veckan före jul gjorde vi vår sista utbetalning till Krousar
Thmey för 2013. Jag hade i ärlighetens namn varit lite
orolig för att året inte skulle bli något vidare bra. Generellt har det för biståndsorganisationer varit ett problemfyllt år. Mindre pengar kommer in till dem som behöver
dem bäst. Så inträffade katastrofen i Filippinerna och
världens blickar - och pengar - vändes dit. Och det kan
man ju inte gärna tycka något om.
I varje fall blev vårt resultat oväntat bra. Vi tog emot en
sändning från Kambodja som innehöll flera helt fantastiska sjalar och de gick åt som smör i solsken. Tillsammans
med julblommor och många medlemmars ”julklappar”
i form av extra gåvor blev det möjligt för oss att skicka
iväg hela $7 246 (SEK 47 624). Då betalade vi också för
de inköpta sjalarna och en del peppar - $286.
Tidigare under 2013 har det mesta av våra pengar hjälpt
till att finansiera olika sanitet - och vattenprojekt, men
denna gång innehöll listan på omedelbara behov (List of
Needs) en hel rad andra ting som vi beslöt att finansiera.

Detta har du och andra medlemmar bidragit med:
· Bandspelare för talträning, skola för döva och blinda 		
barn i Phnom Penh
· Gas cooker för matlagning, Familjehem 1 Siem Reap
· 2 cyklar för barn på permanent boende för gatubarn i 		
Serey Sophon
· Spel för barnen, gatubarncentret i Poipet
· Spel för barnen i familjehemmen i Battambang,
Kampong Cham och Siem Reap
· Skyddsvallar för att undvika översvämning,
Famljehem 1 i Battambang
· Nytt avloppssystem, skolan för döva och blinda barn i
Battambang
· Kontroll och uppgradering av el-system, skola för 		
döva och blinda barn i Chbar Ampov
· Böcker till biblioteket på gatubarncentret i Siem Reap
· Böcker till gatubarnscentra i Chamkar Morn, Psar 		
Depot och Poipet
· Sängkläder inkl myggnät till skola för döva och blinda
barn i Siem Reap och Kampong Cham
· Sängkläder inkl myggnät till gatubarnscentrum i
Serey Sophon
· 13 cyklar till barnen på gatubarncentrat i Takmao
· Böcker till biblioteken på skolorna för döva och blinda
barn i Battambang, Kampong Cham, Phnom Penh 		
och Siem Reap
· Reparation av bilar för skoltransporter vid skolorna 		
för döva och blinda barn i Battambang, Chbar Ampov,
Kampong Cham och Siem Reap
Plus betalning för senaste sändning av sjalar m m (286)
Man blir både stolt och glad över att se listan sammanfattad på det här sättet. Det är en liten, men naggande god
förening vi har!

Tösen bodde tillfälligt i
det skyddade boendet för
gatubarn i Siem Reap och
har nu beslutat tacka ja till
permanent stöd och hjälp
av Krousar Thmey

Totalt har vi under 2013 bidragit till Krousar Thmeys verksamhet med $18 941 (drygt SEK123 550).

Som framgår av listan är det stor variation på insatserna. Själv är jag väldigt glad för böcker och spel till
barnen. Cyklar och bilar är väldigt viktigt för att barnen
ska kunna ta sig till sina skolor och så är det en rad viktiga men kanske inte lika roliga saker som handlar om
elsystem, matlagning och skydd mot översvämningar.
Vad vi bidrar till styrs helt och hållet av vad de enskilda
skolorna och barnhemmen själva har uttryckt att de
behöver.
Bilden nedan är från Chamkar Morn - ett av de skyddade boendena som barnen först välkomnas till. Vid
centrat bedrivs undervisning ett par timmar om dagen
som är anpassad till vad barnen kan ta till sig. Om man
i så unga år har levt på gatan länge, är det i första hand
rutinen och tanken på skolgång som är viktig att få. På
kvällen ställs bänkarna undan och på golvet bäddar
man för natten.

Pengarna räckte till 13 (!) cyklar som ska användas på
barnhemmet Takmao.

Detta är ett av de centra vi såg vid vårt besök i Phnom
Penh för ett par år sedan. Det glädjer mig särskilt att
centrat nu kan få böcker till sina barn.

Efter att ha bott på gatan
länge och varit helt fokuserad på att skaffa mat för
dagen, är det inte lätt att
sitta stilla i bänken.
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Oroligt i Phnom Penh
Det är väldigt lite som har kommit fram i svenska medier
om vad som händer i Kambodja. Det som har rapporterats nyligen har handlat mest om demonstrationer som
genomförts av arbetare i textilfabriker i Phnom Penh.
Och det tror jag att man tar upp mest för att bland andra
H&M och Puma är stora kunder där.
Men det har också varit stora demonstrationer mot den
sittande regeringen som av oppositionen har anklagats
för valfusk i höstens val. Det är inte lätt att genomskåda
vad som är rätt och fel så här på avstånd. Alldeles fel
måste det dock vara att regeringen slog tillbaka med
sådan kraft och sköt ihjäl demonstranter för att sedan
helt förbjuda manifestationer på gatorna. När ska landet
få fred och ro att utvecklas?
Jag har lyckligtvis fått bekräftat att såväl barn som medarbetare i Krousar Thmey alla är välbehållna.
Om du är intresserad av att följa utvecklingen, så finns
bland andra engelskspråkiga Phnom Phen Post på
nätet: http://www.phnompenhpost.com/
Böcker att låna
Är du ännu mer intresserad av Kambodja, så har jag
några böcker som jag gärna lånar ut. Hör bara av dig till
mig via mail eller på 0705-734581.

”Sista resan till Phnom Penh” är skriven av Jesper
Huor somär journalist och son till en svensk mamma
och en kambodjansk pappa. Pappan blev socialist
under sin tid i Europa och reste tillbaka för att ansluta
sig till de Röda Khmererna. Där försvann alla spår av
honom. Jesper har sedan försökt få reda på vad som
hände hans pappa i Kambodja.

Peter Fröberg Idling är också journalist och har skrivit en dokumentär bok - ”Pol Pots leende” - om Jan
Myrdals lilla expedition till Kambodja mitt under Pol Pots
terrorregim. Hur spännande som helst.
Vann Nath är en av sju överlevande från fängelset Toul
Sleng (S21) i Phnom Penh. Hans bok beskriver tiden
i fängelset och förklarar mycket om hur det gick till när
människor förföljdes, fängslades, torterades och avrättades. Den går rakt in i själen. Boken heter ”Ett kambodjanskt fängelseporträtt”
”The Gate” är på engelska men är skriven på franska
av Francois Bizot och översättning lämnar en del övrigt
att önska. Men det här är en verklighetsbeskrivning
av författarens tid som fängslad i djungeln och om de
dagar då Phnom Penh tömdes på sin befolkning. Den
”gate” som titeln anspelar på är grindarna till franska
ambassaden där man gjorde sitt bästa för att rädda så
många som möjligt. En sträckläsare.
Benoit Duchateaux-Arminjon började arbeta för att
repatriera kambodjanska barn från flyktinglägren i Thailand när han var bara 25 år. Det var då han grundade
Krousar Thmey. I boken ”Healing Cambodia one child
at a time” beskriver han hela resan.
Årsmötet
Än så länge har jag inget datum att meddela för årsmötet, men det kommer förstås en kallelse i god tid. Det
vore roligt att få se många medlemmar då. Det brukar
faktiskt vara väldigt trevliga tillställningar då vi först avhandlar årsmötet och sedan äter en bit mat tillsammans.
Det är ett tillfälle för medlemmar att träffas och umgås
och det blir vanligtvis många diskussioner om högt och
lågt.
Fler planer, tankar, idéer och nyheter kommer i nästa
nyhetsbrev. Till dess - eller tills vi ses på årsmötet, hoppas jag att ni tar det lugnt i halkan och ser fram emot
ljusare tider - på det ena eller andra viset.
Med mina bästa hälsningar

Ninna
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