Råå den 14 januari 2013

Kära medlemmar och vänner!
Vårt tredje verksamhetsår är till ända
Det är en sliten fras, men nog rusar tiden iväg? Tre hela
år har vi funnits som förening och en snabb sammanfattning visar att vi 2012 slog rekord när det gäller hur
mycket pengar vi har kunnat stödja Krousar Thmey och
Kambodjas barn med.
Totalt blev det hela 140 809 kronor förra året och om
man jämför blir det så här:
			
2010		
2011		
2012		

US $		
20 710		
18 911		
21 013		

Sv kronor
132 262
128 955
140 809

Räkna ihop det, så ser du att vi hittlills har fått ihop lite
över 400 000 kronor. I summorna som nämns ovan finns
visserligen också kostnad för sjalar och peppar som vi
får från Kambodja och som hjälper oss att få ihop pengarna. Men det är ett strålande resultat ändå, som vi alla
kan känna oss glada och stolta över.

Som du ser är den stora frågan om dricksvatten och
sanitet aktuell igen. Eller snarare fortfarande. Krousar
Thmey har haft besök av ingenjörer från Frankrike som
på frivillig bas har inventerat alla centra och skolor ur
sanitets- och hälsosynpunkt. Därefter har ett projekt
formulerats som innehåller alla åtgärder man bedömer
som nödvändiga för att upprätthålla en god hälsa bland
både barn och personal. Projektets kostnad är US$
41304, motsvarande cirka 280 000 kronor. Ett arrangemang i Singapore har bidragit med US$ 10 839, en av
våra medlemmar, Mikael hall i Kullahusen fastigheter
med US$ 1500 och vår förening med lika mycket. Alltså
återstår en rejäl summa som man nu försöker samla in i
Frankrike.
I styrelsen tycker vi att goda sanitära förhållanden och
framför allt tillgång till rent dricksvatten är viktiga frågor
som vi gärna bidrar till. Jag hoppas att du håller med om
det.

Vårt senaste bidrag
Några dagar före jul skickade jag iväg US$ 6 836 till
Phnom Penh. För dessa pengar kunde vi finansiera allt
detta:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reparation av golvet i sovsal, Serey Sophon center
Rökskydd köket i Serey Sophon center
Reparation av bil för transport av barn till skolan i
Battambang
Markutfyllnad efter översvämning vid skolan Phnom 		
Penh Thmey
Rep av bil på skolan Phnom Penh Thmey
Reparation av septitank vid gatubarnscenter I Siem 		
Reap
2 middagsbord + stolar till de två familjehusen i
Sihanoukville
6 bänkar till matsalen på Chbar Empov gatubarns-		
center
5 sängar till Kampong cham school
2 middagsbord till skolan Battambang
2 skåp och köksutrustning till två familjehem i
Sihanoukville
Bidrag till projekt som ska förbättra dricksvatten & 		
sanitet på alla Krousar Thmeys centra och skolor

I summan, 6 836 dollar, ingick också bidrag från några av
er medlemmar som var med och ville stödja halv-maran
som genomfördes i Siem Reap i november. Döva och
blinda barn sprang loppet med hjälp av seende gatubarn.
Sprang gjorde också många av Krousar Thmeys personal och tillsammans samlade de in över 3000 US$.
När jag tittar närmare på listan över vad vi kunde finansiera med vårt senaste bidrag, slås jag än en gång av
hur mycket man faktiskt får för pengarna.

Alla vuxna och barn, seende och
blinda, hörande och döva, som
deltog i halvmaran i Siem Reap
Årsmöte
Årsmötet kommer att äga rum omkring månadsskiftet
februari/mars. Om du har förslag/motion till årsmötet, så
börja fundera på det nu. Det ska vara inlämnat senast
den 31 januari för att kunna tas upp på årsmötet. Kallelse kommer i vanlig ordning senast två veckor före
mötet.
Böcker & Brunch på Parapeten den 10 mars
Den minnesgode kommer ihåg att jag har pratat om att
arrangera en bokloppis. Den idén har nu utvecklats och
blivit till vad vi kallar Bok&Brunch. Vi har fått tillgång
till den fantastiska restaurangen Parapeten och där
kommer man inte bara att kuna botanisera bland nya
och gamla böcker, utan också boka in sig på en härlig
brunch. Planeringen av arrangemanget pågår för fullt,
och vi försöker få med så många deltagare vi bara kan
hitta. Vi kontaktar förlag, författare, bokandlare, bibiliotek med fler. Allt bok- och litteraturorienterat.
Har du tips på möjliga deltagare, tar vi gärna emot dem.
Har du böcker att skänka?
Basen är dock fortfarande bokloppisen. Och till den
behöver vi få in böcker. Så se över dina bokhyllor, om
där göms böcker du kan skänka till föreningen. Det kan
vara pocket och inbundet, skönlitteratur, fackböcker och
barn- och ungdomsböcker. Vi kommer att sälja dem
tillräckligt billigt för att många ska vilja köpa, och så får
vi förhoppningsvis in en slant till barnen i Kambodja.
Böcker lämnas in på Parapeten den 9 mars kl 11-13.
Hör av dig om tiden inte passar, så kanske vi kan hitta
en annan lösning.

Kan du hjälpa till?
Ett sånt här arrangemang behöver man förstås vara
många om att genomföra. Om du kan och vill hjälpa till,
så hör av dig så snart du kan. Vi behöver hjälp både
den 9/3 och den 10/3. På lördagen den 9 mars kl 11-13
handlar det om att ta emot böcker på Parapeten. Vi
hoppas ju att det kommer många och de ska läggas på
rätt plats och sorteras i någorlunda rätt grupper.
Den 10 mars behövs 8-10 personer som kan hjälpa oss
sälja båder böcker och lotter till ett boklotteri som också
är planerat. Om du kan och vill ställa upp, ring eller
maila så snart du vet till nyfamilj.kambodja@gmail.com
eller telefon 0705-734581.
Boka i varje fall in ett besök på Parapeten
den 10 mars kl 11-15!

Jag önskar dig ett fortsatt gott 2013
Ninna
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