Råå den 25 mars 2011

Kära medlemmar och vänner!
Årsmötet
Den 16 mars höll vi vårt allra första årsmöte på Restaurang Nils H. Efter årsmötet såg vi filmen ”The Children
of Krousar Thmey” som handlar om hur det hela började
med att föräldralösa barn i flyktinglägren i Thailand togs
om hand och repatrierades till Kambodja. Det är en
gripande film som också ger en god förståelse för vilket
trauma Kambodja och dess folk har gått igenom.

Vi tar mycket gärna emot förslag och goda råd av den
här typen, så om du går och klämmer på en bra idé, så
hör av dig!
Pelargoner, pelargoner, pelargoner...

Protokollet från årsmötet håller som bäst på att justeras
av justeringsmän och ordförande. Så snart det är undertecknat, kommer det att läggas ut på vår hemsida. Du,
som inte har tillgång till internet, får det förstås hemskickat till dig.
Bland de viktigaste besluten:
· Stadgarna ändrades enligt det utskickade förslaget, 		
och styrelsens sammansättning är oförändrad. 		
Ändringen i stadgarna innebär dock bland annat 		
att vi har möjlighet att utöka antalet ledamöter i 		
styrelsen. Fundera gärna över om du känner att 		
du har tid och lust att hjälpa till med styrelsearbetet.
· Medlemsskapet ändras till att bli ”rullande”, det vill 		
säga att om man blir medlem i mars, är man medlem 		
i 12 månader, alltså till och med februari påföljande 		
år. Vi inför förändringen genast. Du kommer att 		
få en påstöting om när det är dags att betala ny med-		
lemsavgift. Årsmötet beslöt också att medlems-		
avgiften ska höjas till 150 kr/12 månader.
Det kom också upp en del förslag till hur vi skulle kunna
få in mer pengar till ändamålet - Kambodjas barn. Till
exempel ska styrelsen diskutera medlemskap för företag
och organisationer och vilken medlemsavgiften då skulle
bli.
Några medlemmar har redan börjat ”köpa” medlemskap
till släkt och vänner som present, liksom att man kan få
ett gåvobrev att ge bort när en summa sätts in på föreningens konto i stället för blommor eller andra presenter.

Honey-Wood Suzanne
heter denna ljuva
skönhet

Undrar om det finns fler pelargon-tokar än jag i föreningen? I så fall är du välkommen att botanisera bland sticklingarna hos mig. De växer och frodas och är nu mera
plantor är sticklingar. Jag säljer gärna och pengarna går
förstås in på föreningens konto för gåvor. Hör av dig via
mail eller telefon så bestämmer vi en tid.
Vi finns på Facebook!
Sedan en tid har föreningen en egen sida på Facebook,
som har fått ett 40-tal ”vänner”. Uppdateringarna som
görs på sidan syns också på vår hemsida. Vi hoppas
såklart att det ska hjälpa oss att sprida informationen om
oss och i slutänden ge oss fler medlemmar.
Facebook har för övrigt varit bra för oss även innan vi
fick upp vår egen sida. Det var tack vare att min ungdomsvän Marianne Hedenblad hittade mig där som vi
förra året kunde glädja oss åt ett bidrag på 5 000 kronor
från K&B Hedenblads stiftelse i Stockholm!
Om du är aktiv på Facebook, så sök upp sidan Ny Familj
Kambodja och gilla den. Om du sedan delar med dig av
informationen, så kan det snart växa.

www.nyfamilj.se
Vår hemsida har snart 3 månader på nacken. Fortfarande finns en hel del information som väntar på att bli
publicerad, men det allra viktigaste finns ändå där.
Om man ska tro statistiken har vi ca 10 besökare om
dagen på sidan, och det får vi kanske vara nöjda med
hittills, men det är klart vi hoppas att fler ska hitta dit så
småningom.
Hemma-hos-arrangemang
För en tid sedan blev jag hembjuden till en av våra medlemmar för att träffa en grupp intresserade personer.
Jag visade bilder och berättade om Kambodja, Krousar
Thmey och vår förening och hade förstås också med
sidensjalar till försäljning.

Från Kambodja
Det permanenta boendet för gatubarn i Siem Reap har
vi bland annat kunnat hjälpa med att köpa in ett antal
cyklar för att barnen ska kunna ta sig till skolan. Problemet har varit de många reparationerna på cyklarna på
grund av dåliga vägar och annat. Bruno, en ung tekniker från Frankrike, har under en tid vistats hos barnen
och lärt dem reparera de enklare skadorna och nu har
varje barn ett större ansvar för att ta hand om sin cykel.
Krousar Thmey ser detta både som en besparing av reparationskostnader och som ett sätt att öppna barnens
ögon för ett nytt yrkesområde. Det är förstås också ett
sätt att lära ut ansvar.

Förutom att det var en väldigt trevlig eftermiddag, gav
det oss ett antal nya medlemmar som också bidrog
genom att handla.
Det här var något jag mycket gärna gör om, så om du
har tid och lust att samla några vänner till en sådan
eftermiddag eller kväll, är du välkommen att höra av dig.
Träffpunkten på Rydebäck
I dag var det vårmarknad på Träffpunkten i Rydebäck
Centrum. I arrangemanget ingick en bildvisning och
berättelse om Kambodja och vår förening. En skara på
ett tjugotal personer lyssnade intresserat och jag skulle
tro att det kommer att trilla in en ytterligare medlem eller
två. Ett riktigt trevligt arrangemang!
Ödåkra Uteplantor 7-8 maj
Den helgen firar plantskolan jubileum och har lite arrangemang för sina kunder. Då finns också vi där med
information, siden och förstås pelargonsticklingar. Det
vore roligt om du vill titta in!

Krousar Thmey firar för övrigt sitt 20-årsjubileum den
4 april med massor av aktiviteter inplanerade hela
veckan. Många celebra besök väntas från både olika
delar av Kambodja och Europa.

Jag önskar er alla en riktigt skön
och solig vår!
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