Råå den 28 oktober 2011

Kära medlemmar och vänner!
Nu är det jul igen...

Nja, kanske inte riktigt än,
men det är i varje fall tid att
beställa julens blommor.
Kolla in den bifogade informationen om amaryllis och
julrosor och skynd dig sedan
att beställa. Vi var många
som köpte blommor förra
året, och jag har inte hört
någon som varit missnöjd.

Själv hade jag flera stycken som blommade och blommade och blommade både före, under och efter jul- och
nyårshelgerna.
Sanitetsprojektet äntligen i hamn
Den minnesgode kanske kommer ihåg projektet med att
förbättra de sanitära miljöerna på skolor och gatubarnscentra? Hela projektet kostade ca 19 000 kronor och en
ansökan skickades in till Rotary fonden. Därifrån har vi
nu fått ett förhandsbesked om att man bidrar med 10 000
kronor, och Helsingborgs Rotaryklubb bidrog med 4 000
kronor. Resterande 5 000 har vi lyckats skrapa ihop inom
föreningen.
Hänt sedan sist
Det är på olika vägar och på olika sätt som pengar trillar
in till föreningen. Så fick vi till exempel ett tillskott efter en
kväll med information och föredrag i Svensgårds församlingshem i Ödåkra. Ett gäng trevliga damer lyssnade
intresserat och köpte dessutom en och annan Kambodjasjal med sig hem.
Föredrag har jag också hållit i några av Rotaryklubbarna
i regionen, senast i Åstorp. Jättetrevligt! Och rykande
åtgång på både peppar och sidensjalar. Nästa gång blir i
Ängelholm.
Vid en middag på Parapeten för någon vecka sedan, fick
vi möjlighet att ta hand om garderoben och därmed de
intäkter den gav. Jag fick hjälp av tre vänliga själar och
tillsammans lyckades vi skrapa ihop över 3 000 kronor!
Tack till er som var med och tack också till alla er som
jag vet gärna ville men av olika skäl inte kunde ställa upp
denna gång.

Kaffekalaset
Åh! Så trevligt det blev. Vi var drygt 20 personer som
samlades på Pålstorp och frossade på kakor och kaffe.
Snälla medlemmar bidrog med läckra bakverk och det
fanns minst sagt en del att välja på. Det var rasande
trevligt att bara umgås och lära känna varandra. En del
tog en tur i trädgården denna vackra lördag eftermiddag
och många köpte på sig sjalar och annat åt sig själv eller
som presenter. Till Kambodja-barnen blev det över 5 000
kronor. Tänk vad det kan bli bra med så små ansträngningar. Det kommer jag säkert att göra om. På allmän
begäran är är adressen till ett par av kakrecepten:
http://ingenrotmos.blogspot.com. (Recepten bifogas till
dig som får detta med ”vanlig” post.)
Bidrag till föreningen när du handlar
Min förhoppning är att det så småningom också ska
trilla in en och annan krona när ni medlemmar handlar
fleråriga plantor på Ödåkra Uteplantor eller beställer
catering hos Nils H.
Skicka bara kvittot/fakturan (eller kopia) till:
Ny Familj-Kambodja
c/o Lindblad
Orkestergatan 4, 252 71 Råå
så ser jag till att pengarna kommer in till föreningen.
Aktuellt just nu:
Årets julbufféer direkt hem till dig,
eller för avhämtning. Se bifogad
information från Nils H.
Telefon: 042-165850
Mail: catering@nilsh.se
Hemsida: www.nilsh.se

Aktuellt just nu:
Nu är bästa tiden att plantera fleråriga plantor; perenner,
buskar och träd
Telefon: 042-204210
Hemsida: www.uteplantor.se

Våra senaste bidrag till Kambodja-barnen
I mitten av oktober kunde vi skicka iväg drygt 21 900
kronor till barnen i Krousar Thmey.
I huvudsak var detta för att täcka kostnaderna för vårt
Sanitation-project. Eftersom dollarkursen för närvarande är gynnsam, blev projektet i svenska kronor lite
billigare än beräknat.

Förutom täckande av sanitetsprojektet, räckte pengarna
denna gång till årsbehovet av skoluniformer, kläder och
skolmaterial för 20 barn.
Som jag har berättat tidigare, får man inte gå i skolan
i Kambodja om man inte har skoluniform. Det är alltså
barnen på hemmen för gatubarn och i familjehem som
behöver skoluniformer. På krousar Thmeys egna skolor
för döva och blinda barn har man inte det kravet.
Varje gång jag går till banken för att skicka pengar till
Kambodja är det med stor glädje jag gör det. Jag tycker
att jag är ordförande för världens bästa förening med
världens bästa medlemmar - tusen tack till er alla!

Nästa utmaning
Vi har just fått en ny förfrågan från Phnom Penh om ett
särskilt projekt de behöver hjälp med. Det handlar om
kampanjarbete mot barn-trafficking och det ligger i varje
fall mig väldigt varmt om hjärtat.

Som du möjligen vet, bedriver Krousar Thmey också
kursverksamhet i de traditionella kambodjanska danserna och musikintrumenten. Dessa kurser är en
integrerad del av undervisningen på skolorna för döva
och blinda barn, men är också öppna för barn i andra
skolor. Med hjälp av barn och ungdomar i dessa kurser gör man turnéer i gränsområdena där trafficking är
vanligt förekommande. Då delas det ut information och
man pratar med byborna och sätter upp en föreställning
som alla bybor bjuds in till. Allt för att sprida kunskap
om vad som faktiskt händer med barn som säljs till
trafficking-nätverk. Att barnen inte får den bättre tillvaro
som utlovas, utan hamnar i olika former av slavarbete
och ofta utnyttjas som prostituerade.
Eftersom en stor del av Kambodjas befolkning är analfabeter är detta en mycket viktig insats som behöver
vårt stöd.
Hela projektbeskrivningen kommer inom kort att ligga
på vår hemsida för den intresserade att ta del av:
www.nyfamilj.se

Sköt väl om dig i höstmörkret!
Bästa hälsningar
Ninna

Inte lätt att hitta rätt storlek...
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