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Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst for de mest utsatte barna i en liten fiske
landsby i Kambodsja. Vi fokuserer på skolegang og selvutvikling for barn, i tillegg gir vi Hjelp til Selvhjelp for
noen familier.

Vi ser det som en fordel at barna får bo i sammen med en familie. Det kan være foreldre, besteforeldre, naboer
eller andre i familien som har mulighet for å ta ansvar for barnet når foreldrene ikke er der.

Fadderordning i Sihanoukvile

I 2017 har vi betalt skolegang for 61 barn. 54 på grunnskolen og 6 elever på High School. En student går i lære
som tannlege assistent. Vi betaler for kveldsundervisning i engelsk.
Vi har mottatt regelmessig støtte fra 55 faddere. De øvrige skolebarna får støtte ut fra gaver og inntekter fra
salg.
All donasjon til fadderprogrammet går til å betale skolegang, uniformer og skolebøker. Våre aktiviteter blir fulgt
opp på en god måte av en lokal person. Vi betaler en månedsiønn på $70. Han er stolt over å kunne bedre
situasjonen for beboerne i sin landsby, der han har vokst opp og fortsatt bor.
Videre følger han opp prosjektene og påser at det vi har avtalt blir gjennomført til fastsatt pris. Han holder
kontakt med familiene og rapporterer dersom det skjer endringer.

Besøk til Kambodsfa i 2017

I november/desember reiste to fra styret til Kambodsja. På denne reisen fokuserte vi på å besøke alle familiene
og oppdatere våre lister ut fra familiesituasjonen slik den ser ut i dag. Vi brukte tid på å snakke med barna og de
foresatte for å forstå deres situasjon. To foreldre par var flyttet fra hverandre og barna ønsket å bo med den
ene. To studenter skulle flytte til sine besteforeldre. På vår vandring i lokal miljøet møtte vi 6 nye jenter som
hadde et stort behov for støtte til skolegang. Avtale er skrevet med nye faddere.

Turene til Kambodsja er til stor inspirasjon for å styrke engasjementet i foreningen og samarbeid med vår
kontaktperson og skolene. Det å se konkrete resultat av vårt arbeid gir inspirasjon til å fortsette.

Tannlege til alle studentene
Alma—M har inngått avtale med High Care Dental Clinic, et lokalt tannlegekontor for behandling av alle våre
studenter og sy jentene. Mr.Tunn vil samle 10 studenter om gangen for en første konsultasjon og avtale videre
behandling ut fra behov.
Tannlege Dr. Touch Somnang vil ha informasjons møter om tannhygiene på skolene, for alle studentene og
lærerne.

Sy opplæring for fire unge /enter
I april 2018 vil fire jenter avslutte andre del av søm opplæring som har vart i 18 måneder x 2.
På siste del har de lært å sy selskaps klær og brudekjoler. Jeg ser stor fremgang for alle fire.
To av jentene flytter tilbake til sine foreldre som bor på landsbygda og vil starte sin lille systue der.
I nært samarbeid med lærer Na Vy ønsker to av jentene å starte systue og butikk. De har funnet egnet lokale og
Alma-M har lovet å støtte jentene i etableringsfasen.

Andre aktiviteter
- Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge
- Privat skolen har mottatt en Laptop som skal brukes i undervisningen
- Myke bamser, leker og klær ble delt ut bland barn som vi traff
- Tannkost og tannkrem ble delt ut til alle familiene som vi støtter
- Tilskudd til utbedring av uteplass på Public School
- Avtale om ris, olje, salt og buljong hver tredje måned i et år, til en liten familie uten inntekt
- Tilskudd på $50 til bygging av hus for bestemor og student
- Tilskudd til husleie for to familier
- I perioder med mye regn og vanskelige arbeids forhold i landsbyen har vi delt ut ris og olje

Årsberetning for Alma-M 2017



- Brukte klær fra Norge er gitt til Gatebam prosjekt i Sihanoukville
- Innkjøp av førstehjelps utstyr til Sy-prosjektet og deres naboer
- Kjøp av ny (brukt) symaskin til Sy-prosjektet
- Lønn til Na Vy lærer i søm
- Felles lunsj til lærer og sy jenter hver dag
- Leie av hus og tilskudd til mat for to av elevene på søm
- Fotbalidrakter og fotball til jente fotball lag på skolen
- Tilskudd til strøm og vann på Public School
- Betalt lærer lønn for en ekstra engelsk klasse på Public School

Disponering av inntekter fra gaver og salg av varer fra Kambodsla og husflidsva ter

Foruten fadderordningen mottar vi gaver fra venner og faste givere, inntekter fra utlodding og salg på messer og
blant venner.
Soroptimistene avdeling Flekkefjord gir hvert år støtte til Sy prosjektet
Rommetveit skole på Stord hadde temauke i juni og samlet inn penger til AIma-M. Pengene skal blant annet
brukes til tannlege behandling i 2018 for alle våre studenter og de fire jentene på søm opplæring.

Inntekter for 2017 var NOK 238 312.- som kommer fra fadderbidrag, gaver og salg av varer på messer og blant
venner.

Utgifter fot 2017 var NOK 126 353.- til skolepenger, uniformer, skolebøker og økonomisk støtte til de familiene
som trenger det mest, utbedring på skolen og igangsatte prosjekter samt innkjøp av varer fra Kambodsja for
videre salg på messer. I tillegg kommer utgifter for blant annet stand leie på messer og bankomkostninger ved
overføringer av skolepenger.

Reiser til Kambodsja og andre administrative utgifter betales i sin helhet av den enkelte deltager.
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