Råå den 10 juni 2011

Kära medlemmar och vänner!
Nytt projekt
Av någon orsak har Krousar Thmey väldigt svårt att få
in pengar till olika sätt att förbättra de sanitära förhållandena på skolor och gatubarnscenter. I vår styrelse tycker
vi tvärtom att det här är väldigt viktiga frågor. Det handlar
ju ytterst om barnens hälsa. Vi kommer därför att göra en
ansökan till Rotary-fonden om pengar för att täcka kostnaderna för en hel rad åtgärder på det här området:
· Tvättställ utanför matsalar och i toalettrum på två 		
skyddade boenden för gatubarn, fem familjehem och 		
två skolor för döva och blinda barn
· 10 toalettdörrar på skolan Kampong Cham
· Innertak och avgränsning av köket från det övriga 		
huset på skolan i Siem Reap (se bild t h).
· Anslutning av avloppet till det offentliga systemet 		
samt ett utomhusbadrum vid familjehemmet
Battambang 2.
Den totala kostnaden är $2 770 (ca 18 000 kr).
Helsingborgs Rotaryklubb sponsrar ansökan och bidrar
dessutom med en del av pengarna. Vi hoppas att också
Rotary-fonden ska ställa sig välvillig till ansökan, och
kommer förstås att låta er alla veta hur det går.

Hela familjen i familjehemmet i Kampong Cham.
Mamma och pappa, de tio omhändertagna barnen och parets egna två barn.

Pengar till Kambodja
I början av april gjorde vi årets första utbetalning till
Krousar Thmey i Kambodja. I första hand gick pengarna till driften av ett nytt familjehem i Battambang.
Familjehem är enheter där en kambodjansk familj tar
emot upp till 10 gatubarn. Det är de yngre barnen eller
svårt traumatiserade barn som i första hand placeras i
familjehem. Här får barnen växa upp till självständiga
vuxna som en del i en trygg familj. Familjehemmen följs
regelbundet upp av Krousar Thmey och får både själva
huset och fortlöpande hjälp till försörjningen av barnen.
I det här fallet var huset och den större delen av driften
av familjehemmet finansierat, men det saknades $2 465
(ca 17 200 kr) för det första året. Den summan har vi i
Ny Familj Kambodja bidragit med.
Vi har dessutom betalat för att gatubarnscentret i Poipet
ska kunna köpa två grisar för uppfödning och i förlängningen bidra till matförsörjningen samt kostnad för ett
kanalsystem för bevattning så att man kan få ut ytterligare en risskörd. Stort tack till er alla för att ni hjälpt till
att göra det möjligt!
Vårens aktiviteter
Det har varit blandad kompott under våren. Det viktigaste föredraget var det som ägde rum i Kävlinge under
Rotarys distriktskonferens. Som alltid betraktar jag
information som min viktigaste insats, och här hade jag
många intresserade åhörare från hela distriktet.
Ödåkra plantskola hade jubileum där också vi fick vara
med. Riktigt roligt att få träffa så mycket människor och
prata Kambodja och sälja pelargonsticklingar. Tusen
tack till Lene och Lena på plantskolan för inbjudan. Jag
hoppas vi får vara med fler gånger.

Familjehem II i Battambang
Mors dag fanns vi hos Linda på Annetorps gårdsbutik,
och innan dess hann vi med en bakluckeloppis i Helsingborgs trädgårdsförenings regi. Sammantaget har
aktiviteterna inbringat en del pengar, men det viktigaste
är ändå att synas.
Insamlingsbössor

På allmän plats får man inte skramla med bössor utan
särskilt tillstånd, men man kan ju placera dem på andra
ställen! På fyra platser finns just nu våra bössor; Ödåkra
Uteplantor, Restaurang Nils H, ColourCenter på Drottninggatan och på Larsvikens Gårdsbutik i Viken. Passa
gärna på att stoppa i en peng om du har vägarna förbi.
Vi har fler bössor som behöver en bra plats. Låt oss
veta om du har något tips om var de kan placeras.
Sommarlov
Nu verkar sommarlugnet ha inträtt lite överallt. Nästa
planerade aktivitet är inte förrän i september, och då
som ett föredrag. Men om du har något på gång, så
hör bara av dig, själv är jag hemma och tillgänglig hela
sommaren.

Lene Due i full färd
med att ställa i ordning till den stora
dagen.

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!
Ninna
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