Råå den 23 maj 2010

Kära medlemmar, vänner och välgörare!
Utvecklingen av föreningen Ny Familj-Kambodja
går sakta men säkert framåt. I skrivande stund har vi
knappt 60 medlemmar. Inte så dåligt med tanke på
att vi har funnits i bara fem månader. Men vi behöver förstås bli många fler, så hjälp oss gärna sprida
information om föreningen.
Information är för övrigt det jag själv arbetar mest
med. Jag har hållit ett antal föredrag i olika sammanhang och ibland har föreningen fått ett bidrag som
betalning för insatsen. Vid varje sådant tillfälle har
det tillkommit ett antal medlemmar och jag hoppas
förstås att många som lyssnar sprider ordet vidare.
Om du har tips om föreningar och andra sammanslutningar som skulle vara intresserade av att få ett
lättsamt föredrag om Kambodja i allmänhet och om
vår förening i synnerhet, tar jag tacksamt emot det.

Skolan i Prum Nimith efter ett monsunregn

Arbetet med markutfyllnad har påbörjats.

Bidrag till Krousar Thmey
Som du vet är föreningens enda syfte att arbeta för
Kambodjas utsatta barn genom organisationen Krousar Thmey i Phnom Penh.
Tack vare alla medlemmar, och alla som på annat
sätt har bidragit till föreningen, kunde vi för ett par
veckor sedan skicka $1 525, (11 800 kr inklusive
bankavgifter) till Kambodja. Vi valde denna gång
att svara på en vädjan att finansiera arbetet med
markutfyllnad vid skolan i Prum Nimith som ofta är
drabbad av översvämningar. Läget är just nu kritiskt
eftersom årets regnperiod just har börjat. Vi betalade
också för inköp av en kopieringsapparat till skolan
i Battambang. Möjligheten att kopiera är enda sättet
att ge barnen undervisningsmaterial. Nog känns det
väl bra att veta att pengarna används till vettiga saker
som verkligen behövs?

Mer pengar till Kambodjas barn
Den senaste tiden har det rasslat in ytterligar en del
pengar på vårt konto. På måndag skickar vi därför
ytterligare $2 550 (ca 19.500 kr med bankavgifter)
till Krousar Thmey. Vi betalar denna gång för de
100 sidensjalar vi har fått att sälja i Sverige (se mer
om detta nedan). Men vi betalar också för maten för
40 barn (!) under ett helt år. Själv tycker jag att det
känns väldigt bra att kunna bidra så konkret till barns
välfärd. Jag hoppas du känner likadant.
Försäljning
Som jag nämnde ovan, har vi börjat med lite försäljning för att få ihop ytterligare pengar.

Peppar i små rara presentförpackningar.
35 g vakuumförpackad peppar i varje påse.
40 kr/st

På förslag från Krousar Thmey, säljer vi både kambodjanska siden- och bomullssjalar, och peppar från
provinsen Kampot. Odlingen av peppar är ytterligare
ett biståndsprojekt som därmed får stöd.
Både sjalar och peppar kommer till Helsingborg på
lite olika vägar. Senast hämtade jag 100 sjalar och
ett par kilo peppar i Stockholm. Dit hade varorna
kommit med en Krousar Thmey-medarbetare som
inbjudits till en utbildning av SIDA. Det gäller att
nyttja de möjligheter som finns!
Det är fantastisk fin svart- och vitpeppar som är så
mycket färskare än den man köper i affären. Aromen
är ljuvlig!

Siden, siden, siden. Alla är läckra som karameller.
300 kr för de stora, 250 kr för de små.

Sjalarna är avlånga, stora och små, tjocka och tunna
och finns i alla upptänkliga färger och färgkombinationer.
Vill du köpa är du förstås välkommen att höra av
dig, så kommer vi överens om var och när du kan
titta närmare på utbudet.
Välkommen att höra av dig!
Har du frågor om föreningen, eller tips om aktiviteter, föredrag eller annat, är du alltid välkommen att
höra av dig antingen med e-post till adressen
nyfamilj.kambodja@gmail.com, eller på telefon
042-261776.

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

De som känner mig vet att jag är en obotlig pelargontok. Förr gav jag bort mina sticklingar, numera
säljer jag dem och skickar pengarna till Kambodja. Man betalar vad man vill för dem, men minst
30 kr/st. Välkommen att titta in i växthuset!

