Råå den 10 maj 2012

Kära medlemmar och vänner!
Det är länge sedan du hörde något av mig, och det har
förstås sina förklaringar. I stället för att fördjupa mig i
dem, vill jag gärna berätta om insatser vi har gjort under
årets första månader.
I februari och april skickade vi iväg sammanlagt 53 997
kronor till Krousar Thmey i Phnom Penh. Jag tycker som
alltid att det förbluffande hur mycket pengarna räcker till.
Eller vad säger ni om denna lista på vad vi har kunnat
finansiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kläder för tio barn under ett år
Markarbeten vid skola i Battambang efter
översvämning
Höja nivån på toaletterna i Kpok Veng huset för att
undvika problem vid översvämning
En dator till gatubarns-centret Psar Depot
Sex datorer till lika många familjehem
Bidrag till driften av  Family house 2 i Battambang
Hammare och stämjärn till skulpturklass
Gräsklippare till protection centre Siem Reap
Stege till skola i Phnom Penh

Datorer och IT-kunskap
Ett av skälen till att vår förening en gång i tiden valde att
stödja Kambodjas barn genom organisationen Krousar
Thmey, är att de tar ansvar för varje barn hela vägen
fram till ett självständigt vuxenliv. Det innebär att man
inte bara ser till att det finns mat, kläder och en trygg
uppväxtmiljö, utan också att barnen får en rimlig chans
att bli självförsörjande vuxna. Många gånger är ITkunskap en viktigt förutsättning för det - även i  länder
som Kambodja. Vi har väl alla också förstått vikten av
den nya tekniken när det gäller att utveckla demokratin
i samhället. Det är därför vi gärna finansierar inköp av
datorer och, som tidigare, anslutning till internet från olika
gaturbarnscentra och skolor.

Datorer och IT-kunskap är viktiga insatser.
Familjehem 2 i Battambang
Vi har tidigare bidragit till driften av Familjehem 2 i Battambang, och har denna gång efter förfrågan beslutat att
fortsätta stödja verksamheten där. Krousar Thmey har
nu 11 familjehem där man placerar barn som antingen
är väldigt unga (det finns gatubarn som är så små som
tre år) eller väldigt svårt traumatiserade barn. Familjehemmet består av ett par som har egna barn och som
välkomnar ytterligare max 10 barn som de uppfostrar
som sina egna till vuxen ålder.  
Det speciella med detta famljehem är att de har ovanligt
många syskonpar boende hos sig. Man försöker alltid
placera syskon tillsammans där det är möjligt. Om du
vill skickar jag gärna en beskrivning av barnen och det
dagliga livet i familjehemmet. Den finns dock bara på
engelska.

Som framgår av listan ovan, har vi denna gång kunnat
betala för inköp av sju datorer. En till ett gatubarns-center
och sex stycken till olika familjehem. Barnen får tidigt en
vana vid att hantera datorer och det är också en hjälp vid
läxläsning och informationsinhämtning.

Pappa Deng Chunly tillsammans med några av ”sina”
barn.

Johanna, 12 år
I slutet på förra året fick jag ett mail från Johanna, 12 år.
Johanna hade på egen hand samlat in hela 700 kronor
som hon ville skulle användas till ett gott ändamål. Av
en släkting fick hon kunskap om Ny Familj-Kambodja
och bestämde sig för att det var barnen i Kambodja som
skulle få pengarna. Den gången användes pengarna
till att förse 10 barn med kläder under ett år. Nu har
Johanna hört av sig med ytterligare 700 kronor, som
vi som bäst diskuterar hur vi ska använda. Johanna
använder hälften av sin månadspeng, pengar hon tjänar
på extrajobb och de småpengar som hennes mamma
låter henne få.
Att unga människor tänker och agerar som Johanna,
gör att jag känner mig trygg i tanken att människor kommer att fortsätta vara solidariska med dem som har det
sämre i världen. Jag är så innerligt glad över att ha lärt
känna Johanna - även om det än så länge bara är via
mail.
Födelsedag blev Kambodjadag
Vår medlem Beatrice firade sin födelsedag i mitten
av mars genom att bjuda in släkt och vänner till en
Kambodjadag. Efter en härlig buffé från Nils H. fick jag
tillfälle att berätta om Kambodja i allmänhet och om Ny
Familj-Kambodja i synnerhet. Sidensjalar och peppar
hade jag med, och det var i sanning ett generöst gäng
jag träffade! Jag hade väsentligt mindre att bära på när
jag åkte därifrån.
Ett jätteroligt sätt för mig att få sprida information och få
in pengar till ”våra” barn. Och jag hoppas att gästerna
tyckte detsamma.

Årsmötet
Den 15 mars höll föreningen årsmöte på Nils H. som
även denna gång upplät lokal och serverade en läcker
liten måltid till subvensionerat pris. Sjutton medlemmar slöt upp till mötet som leddes av Mikael Hall från
Kullahusen - ett av våra stödjande företag. Inga revolutionerande beslut fattades. Medlemsavgiften ska vara
oförändrad och styrelsen har samma sammansättning.
Styrelsen fick i uppgift att lämna förslag till hur företag
och organisationer kan bli stödmedlemmar och på andra sätt stödja föreningen.
Protokollet från årsmötet finns på vår hemsida:
www.nyfamilj.se.
I planeringen
Många medlemmar har tillkommit under 2011 och de
första månaderna i år. Och av dem är det många som
inte vet så mycket mer om oss än vad som står att läsa
i broschyrer och på hemsidan. För deras skull - och
andra intresserade - har jag tänkt mig att inbjuda till ett
informationsmöte med bildvisning.
En  annan idé är att ställa till med bok-loppis. Man får ta
med sig böcker att sälja, men inte tjäna pengar själv på
försäljningen - pengarna ska förstås gå till föreningens
ändamål. För att det ska bli ett ändamålsenligt resultat
krävs förstås att det blir fler som köper böcker än som
säljer.
Jag återkommer med inbjudan till båda dessa aktiviteter - det lär inte bli förrän sensommar/höst. Har du fler
idéer, så hör av dig!
Om du vill och kan
Med risk för att vara tjatig, vill jag ändå påminna om att
vi gärna tar emot tips och råd om var och hur vi kan få
tillfälle att informera om vår verksamhet. Och om du
känner att du själv kan arrangera en träff med vänner
och bekanta, så kommer jag förstås hjärtans gärna.
För att kunna fortsätta ha de extremt låga administrativa
kostnaderna vi hittills har haft, uppskattar vi alltid att
få hjälp med skrivarpapper, bläckpatroner, kuvert och
frimärken.
Med tillönskan om en härlig, skön och vilsam sommar!

-Ska jag ha den, eller den, eller den här? Betrices unga
dotter har svårt att välja i mångfalden av sidensjalar.

Ninna
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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. Hur det går till kan du läsa mer
om på www.nyfamilj.se. Eller ring mig på 0705-734581

När du beställer catering av Nils H. donerar de 10 % av
kvitto/fakturabeloppet till Ny-Familj Kambodja
Aktuellt just nu är studentbufféer, men på Nils H:s hemsida hittar du fler förslag till grillbufféer, italienska bufféer och mycket
mera.
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.
Häromdagen var jag på plantskolan och kunde se massor av
nyheter bland växterna. Har du trädgård, koloni eller balkong,
så gör ett besök!
Telefon: 042-204210
Hemsida: www.uteplantor.se

Fler företagsvänner
Jag måste ju också få nämna att vi har fler vänner bland företag, som stödjer oss på
olika sätt -antingen med tjänster eller med extra bidrag till vår verksamhet:

