Råå den 19 juli 2010

Sommarhälsning
		

från Ny Familj-Kambodja

U-fonden och Helsingborgs Rotaryklubb
I vårt förra medlemsbrev berättade jag om att vi
planerade att skicka ytterligare ca 19 000 till Krousar
Thmey och barnen i deras vård. Men det blev bättre
än så!
På skolan för döva barn i Battambang, nära gränsen till Thailand, var man i stort behov av hjälp för
att kunna bygga ett tak över sitt kök. Vår kontakt
i Kambodja skickade en beskrivning av problemet
tillsammans med en kalkyl över kostnaderna för att
kunna åtgärda det. Med det som underlag gjorde vi
en ansökan till U-fonden (svenska rotarianers fond
för internationellt utvecklingsarbete) om hjälp att
finansiera bygget.

U-fonden beviljade ett bidrag på hela 10 000 kronor,
vilket motsvarade den största delen av projektets
kostnad. Dessutom bidrog Helsingborgs Rotaryklubb
med lika mycket. Under tiden har det tillkommit ytterligare medlemmar i föreningen och vi har lyckats
sälja fler sjalar, pepparpåsar och pelargoner, så att vi
kunde skicka hela USD 5 471 (42 756 kr).
Denna gång användes pengarna förstås i första hand
till att bygga det efterlängtade taket på skolan i Battambang, men vi kunde dessutom betala för matförsörjning för 60 barn under ett helt år!
I styrelsen är vi mycket stolta och glada över att
kunna göra en så bra insats, och den glädjen delar vi
med dig som har bidragit till att göra det möjligt!

Bygget påbörjades i god tid före regnsäsongen och är i skrivande stund avslutat.
Inte minst av sanitära skäl var det här
en viktig insats.

Fler goda initiativ
Andra söndagen i september genomförs aktiviteten
”Trädgårdens Dag” på många platser i Helsingborgstrakten. I samband med det, har föreningen erbjudits
möjlighet att finnas på Ödåkra Uteplantor med vår
information, och att sälja sidensjalar och pelargonsticklingar.
Det är ett generöst erbjudande som vi förstås har
tackat ja till, och har du vägarna förbi (adressen är
Fleningevägen 69) så titta in och ge dig till känna.
Har du lust och tid att hjälpa till så är du mycket
välkommen att höra av dig.
Vi reser till Phnom Penh
Just som vi pustar över värmen här hemma, planerar
jag att resa till Phnom Penh mitt i regnsäsongen med
monsunregn och 40-gradig värme. Jag räknar med
att regnen ska kännas svalkande och att resan ska bli
så spännande att väderleken spelar mindre roll.

Vi kommer att besöka skolor och boenden för gatubarn och får förstås också träffa dem som arbetar på
Krousar Thmeys kontor. Det kommer att ges många
tillfällen att ställar frågor och få svar på alla små och
stora funderingar vi har.
Självklart ska vi också besöka de lokala marknaderna och fylla resväskorna med sjalar, peppar och
annat som vi tror vi kan sälja Sverige för att samla
in pengar till Kambodjas utsatta barn. Jag lovar att
höra av mig med plats och tid för när du kan titta på
utbudet!
Du är som alltid välkommen att höra av dig!
nyfamilj.kambodja@gmail.com
eller 042-261776.

Tusen tack för ditt stöd!
Ninna Lindblad
för Ny Familj-Kambodja

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att dela med mig av den här rara bilden, som säger så mycket.

