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Det er snart paaske, og vi vil derfor med dette
nyhedsbrev sende en kaerlig paaskehilsen til
jer alle.
Vi vil starte med at sige tusind tak til vore
Khmer Kids sponsorer, som fortsat stoetter
fattige boern ude paa landet, saa de kan gaa i
skole. Vi koerer nu programmet paa 3. aar, og
vi har med glaede kunnet indgaa nye
aarskontrakter med alle boernene endnu et
aar. Baade foraeldre, landsbyledere og House
of Care er glade for jeres stoette til dette
program, for vi kan se at boernene forbedre
sig og er engageret i deres skolegang.
Med denne tegning, tegnet af een af vore
Khmer Kids, siger vi tak for jeres stoette til
boernene!

cambodiansk og buddhistisk kontekst, som
paa mange maader er saa forskellig fra danske forhold. Men en velsignelse at se hvordan
teksterne taler baade til cambodianere og til
danskere. Omkring jul gennemgik vi tekster
om Jesu foedsel. Efterfoelgende har vi
arbejdet med Jesu bjergpraediken. Igen
mange spaendende tekster at tolke og
diskutere med de unge elever.
Men det er ikke kun soendag morgen vi
moedes for at gennemgaa tekster og bruge
vores engelsk. I december tog vi paa udflugt
et par uger foer jul. Formaalet var, at give
dem en oplevelse af kristent faelleskab, samt
en anderledes lejlighed til at tale engelsk.
Vi besoegte kongepaladset her i Phnom Penh,
som de fleste af dem aldrig havde besoegt –
selvom de har boet i Phnom Penh i flere aar.
Besoeget til paladset gav os mulighed for
baade at snakke om Cambodia’s historie,
kultur og religion. Her et billede af soendagsskole gruppen foran paladset.

Sidste aar fortalte vi om, at vi fra august
havde startet en ungdomssoendagsskole,
hvor vi bruger tekster fra bibelen til baade at
forbedre eleverne’s engelsk kundskaber samt
giver dem en viden om kristendommen.
Soendagsskolen har koert trofast hver
soendag morgen for en lille gruppe af unge
elever.

Efter besoeget spiste vi en god frokost langs
Mekong floden, og noed maden og hinandens
selskab. Alt i alt en rigtig hyggelig dag, hvor
faellesskab og samvaer var i centrum.

Vi startede med at gennemgaa 12 af Jesu
lignelser, som gav et godt indblik i Jesu
forkyndelse, samt rig lejlighed til at tale
engelsk. Som underviser har det vaeret
spaendende at tolke disse lignelser ind i en

Vi haaber paa at kunne afholde flere at
saadanne udflugter i vores soendagsskole,
som en alternativ maade til at give de unge
en oplevelse af kristent faelleskab og naestekaerlighed.
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De af jer som har fulgt os gennem flere aar vil
vide, at vi har stort fokus paa at undervise
boern, unge og voksne om borgerrettigheder.
Vi tror paa, at hvis forholdene i Cambodia skal
forbedres, saa har folk brug for oplysning og
viden om deres rettigheder, samt hvordan de
kraever deres ret. Vi er kommet langt og har
udviklet mange undervisningslektioner, som
nu bruges baade her i Phnom Penh og ude
paa landet. Men vi ser ogsaa, at der er et
stigende behov for oplysning og viden om
almen sundhed.
Da Cambodia aabnede op for noedhjaelp og
udviklingsarbejde i 1990 var der stort fokus
paa sundhed. Det var det primaere behov
efter Pol Pot’s folkemord fra 1975 til 1979,
efterfulgt af 11 aar vaerende et lukket land
overfor omverdenen. Nu ca. 25 aar efter har
en undersoegelse vist, at den basale
sundhedsservice, som mange udviklingsorganisationer har leveret, ikke er blevet
overfoert og overtaget af myndighederne i
sundhedssektoren. Det er noget vi kan
bekraefte i House of Care.
Eksempler paa nogle af de sundhedsproblemer vi ser blandt de boern og unge vi
arbejder med er:
 Boernene vokser og udvikler sig ikke paa
samme niveau som andre boern paa
deres alder
 De unge har ikke stor bevidsthed om
hygiejne og sundhed
 Baade unge og boern's foraeldre er ikke
bevidste om kost og ernaering. Samtidig
er de fattige, og giver ikke prioritet til
sund kost og ernaering. Fx. lever mange
unge dagligt af fabrikspakket nudler eller
ris med et kogt aeg til
 Baade boern og unge har daarlig tandpleje og mundhygiejne
 Der er et stort medicinforbrug i Cambodia, og mindre fokus paa forebyggelse
af sygdomme
 Stofmisbrug, primaert blandt unge, er et
stigende og meget alvorligt problem



Daarligt miljoe og forurening goer mange
syge og svage

I House of Care oensker vi at saette fokus paa
almen sundhed blandt vore maalgrupper, ved
at tilbyde dem kurser indenfor forskellige
sundhedsemner, i forbindelse med vore
oevrige aktiviteter for dem. Planen er at
udvikle 8-10 lektioner indenfor bl.a. kost og
ernaering; hygiejne; motion og sport;
forebyggelse af sygdomme; og tandpleje.

Hvis nogle af jer har en faglig viden og/eller
erfaring indenfor et af disse emner, saa
hoerer vi gerne fra jer. Vi har nemlig brug for
at indsamle relevant og opdateret information, som vi kan tilpasse cambodianske
forhold. Vi hoerer rigtig gerne fra jer enten via
email eller i forbindelse med min ferie i
Danmark i maj. Paa forhaand tak!
Boeger er kernen i vores formidling af viden
og oplysning til vore maalgrupper. Derfor
samler vi ind til undervisningsboeger i vores
paaskeindsamling i aar (se vedhaeftet). Vi
siger paa forhaand tak for enhver form for
stoette til vort arbejde. Glaedelig paaske!
Venlig hilsen
Mony og Susanne
Tak for enhver gave til vort arbejde, som kan
saettes ind paa vores konto i Nordea:
Reg.nr. 9585
Konto nr. 5855 720 126

