Råå den 29 september 2012

Kära medlemmar och vänner!
Ännu en utmärkelse för ”Papa Benito”

Benoît är ett välkänt
ansikte för barnen,
och de kallar honom
kärleksfullt för ”Papa
Benito”
Benoît Duchâteau-Arminon, grundaren av Krousar
Thmey (som ju är den organisation vi stödjer), har vunnit
ännu en utmärkelse. Han är vald till 2012 års Humanitarian winner av World of Children. Det betraktas av
många som att vinna Nobelpris i humanitärt arbete. Vi
kan alla känna stolthet och glädje över att ha bidragit på
vårt lilla vis till hans arbete för barnen i Kambodja.

Det var 1991 som Benoît beslöt att grunda en organisation där kambodjaner skulle kunna arbeta för Kambodjas
mest utsatta barn. Det var i och med bekantskapen med
Wanna (t v på bilden) som tanken på skolor för blinda
barn föddes. Sedan följde också skolor för döva barn. Du
som har tillgång till internet kan läsa mer på http://www.
worldofchildren.org/honorees/391. Ni andra får en utskrift
med detta brev.

Utmaningen
Jag upphör aldrig att förvånas och glädjas åt att vår
förening har så många generösa medlemmar. När vi
tidigare i år fick förfrågan om vi kunde hjälpa till med ett
par akuta behov - papper till printer för textböcker med
blindskrift och system för dricksvattenförsörjning på ett
familjehem - gjorde vi en förfrågan till medlemmarna.
Genast kom svar från Mikael Hall på Kullahusen fastigheter som utmanade oss andra. Om vi tillsammans
kunde skrapa ihop 10 000 kronor, skulle Kullahusen
ställa upp med lika mycket. Jag tjatade och skrev och
påminde och minsann om det inte lönade sig! Vi fick ihop
hela 14 000 kr! Med de sammanlagda 24 000 kronorna
kunde vi utan vidare finansiera inköpen av såväl papper
som se till att barnen på Familjehem 1 i Sihanoukville
får rent dricksvatten. Och dessutom få en peng över att
använda vid senare tillfälle.
Det var 2 150 kronor vi skickade, vilket motsvarar 14 173
kronor (+ de 200 kr det kostar att skicka pengar).
Gåvor till föreningen
1. Dockan Lotta
är en kramgo docka som man kan öppna och se organ,
muskler och vener. Ett pedagogiskt hjälpmedel för att
lära barn hur vi ser ut inuti och hur våra kroppar fungerar. Föreningen har fått en sådan docka, och jag ska
nu beskriva den för Krousar Thmey, och höra mig för om
intresse av att få ett antal dockor till deras skolor. Om
någon av er medlemmar är intresserade av dockan här
hemma, så kontakta Annie eller Sandra
Segerlind - telefon 0739-0842 61 / 0737-6156 26.

2. Konstverk av Steinar Rosenberg
Steinar Rosenberg är utbildad vid Konstfack i Bergen
(SHKD 1980-84) med textiltryck som främsta inriktning.
Hans huvudsakliga verktyg idag är datorn som han blev
föregångare bland norska konstnärer att använda redan
på 1980-talet. I dag bor han i Skåne Tranås på Österlen. Mer om Steinar här: http://www.digitalkunst.com/
Steinar har generöst skänkt ett av sina konstverk till
föreningen.

Kafferepet på Gustavsborg
Vår medlem Ann-Britt Bolinder och hennes man Kenneth bor på en underbar hästgård i Gunnarstorp. Initiativ, arbete, tid och gård ställde de till vårt förfogande när
vi tillsammans arrangerade sommarens stora kaffekalas
den 12 augusti.
Ett par hundra personer dök upp, en del med en kaka,
andra utan. Men alla frossade och njöt av goda bakverk
och kaffe. Vi kunde också bjuda på en härlig utställning
med keramik, renoverade möbler, smide, fotokonst,
böcker, blommor, sjalar och till och med fyra alpackor
som var på besök. De minsta kunde få en tur på ponnyn Chomper och alla ”utsattes” förstås för Kambodjainformation.
Dagen inbringade 12 970 kronor, och gav mig många
nya och värdefulla kontakter. Nu hoppas jag bara att
alla inblandade vill göra om det nästa år!

Styrelsen funderar nu på hur vi bäst kan använda oss
av gåvan. vi diskuterar både lotteri och auktion. Har du
några synpunkter omkring detta, så hör av dig. Tavlan
är 48 x 63 cm med passepartout, glas och ram.
Ny sponsor
Som du vet har vi ett antal välvilliga vänner bland
företag och organisationer. Nu har vi fått ytterligare en
sponsor: Buildpix AB i Kalmar. Buildpix hjälper oss med
saker som kommer att hjälpa till att hålla de administrativa kostnaderna nere, t ex skrivarpapper, frimärken,
bläckpatroner etc. Våra redan extremt låga administrationskostnader kommer därmed att bli ännu lägre.
Tusen tack Buildpix säger vi.
Och när jag ändå är inne på ämnet sponsorer, vill jag
påminna om att föreningen får 10% av kvittobeloppet
när du handlar buskar, träd och perenner på Ödåkra
Uteplantor. Bästa tiden att plantera är nu!
www.uteplantor.se
Telefon 042-20 42 10
Lika mycket skänker Restaurang Nils H. när du beställer
Catering. Snart dags för både gås och julbord!
www.nilsh.se
Telefon 042-165850
Bra trycksaker får du hjälp med av ColourCenter
http://colourcenter.se/
Telefon 042-18 54 45

Trängsel kring kaffebordet

Ann-Britt sålde sin bok
”Året Runt på Gustavsborg”. En personlig berättelse om livet på gården
och dessutom en massa
läckra recept.
Köp den, så går 25 kr till
föreningen.
Hör av dig till
nyfamilj.kambodja@
gmail.com eller
0705-734581

Mer pengar till Kambodja
Förutom att vi har finansierat pappersinköp och dricksvattensystem till ett familjehem i Sihanoukville, kunde
vi den 30 augusti skicka $4 051 (27 057 kr + 200 kr
bankavgiter).
För pengarna har vi kunnat finansiera allt detta:
· System för att säkra friskt dricksvatten på familjehem
2 i Sihanoukville
· Markutfyllnad vid Takmao skyddade boende för gatubarn för att plantera fruktträd och grönsaker
· Markutfyllnad för att undvika översvämning vid Kpop
Veng familjehem
· Cyklar: 3 st till Takmao center för gatubarn, 4 st till
familjhem 1 i Battambang och 5 st till Psar Depot
skyddade boende för gatubarn.
· Två symaskiner till familjehemmet i Battambang
· En dricksvattenautomat till skolan för döva och
blinda barn i Siem Reap
Dessutom har vi betalat för att få hjälp att köpa 100 nya,
fina sjalar i siden som ska hjälpa oss få in mer pengar

I planeringen
Julblommor
Om allt går som vi har tänkt, kommer vi även i år att
kunna förse både medlemmar och andra med fina amaryllis och julrosor till jul. Blommorna kommer i så fall att
finnas till hands omkring första advent. Det kommer en
förteckning av sorter och priser när vi närmar oss.
Böcker och Brunch
Detta är arbetsnamnet på ett arrangemang som ligger i
stöpsleven. Tanken är att samla aktiviteter kring böcker
på en central plats i Helsingborg där vi också kan erbjuda en läcker brunch till ett bra pris. Platsen avslöjas
inte förrän vi har kommit längre i planeringen.
Aktiviteter vi har tänkt oss är bokloppis, nya böcker,
biblioteksböcker och kanske ett eller annat föredrag.
Många av oss har alldeles för mycket böcker som vi
annars slänger eller ger bort. Vänta med det tills vi kan
återkomma med mer information omkring detta. Kanske
kan du bidra till vår bokloppis.
Informationskväll
Föreningen har nu funnits i snart tre år och vi har under
tiden blivit en skara på cirka 160 medlemmar. Många
vet inte så mycket om den ursprungliga tanken med
föreningen, eller om Kambodja och Krousar Thmey.
Därför kommer vi under början av nästa år att genomföra en kväll med information, bildvisning och en bit mat.
Närmare besked om datum och tid kommer i särskild
inbjudan.
Julklappstips
Vi skulle behöva bli fler medlemmar och vi vill naturligtvis alltid få in mer pengar. När du funderar över julklappar till släkt, vänner och bekanta, tänk då på att du kan
ge bort både gåvobrev på en donation och på medlemskap i Ny Familj-Kambodja. Färdiga gåvobrev finns för
utskrift på vår hemsida www.nyfamilj.se. Du kan förstås
också kontakta nyfamilj.kambodja@gmail.com eller mig
på 0705-734581.

Cyklar är ofta en nödvändighet för att barnen i familjehem och skyddade boenden ska kunna ta sig till skolan.
Här inspekteras de nyinköpta cyklarna som Ny FamiljKambodja har finansierat.

Jag önskar dig en fortsatt härlig höst!
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