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            Januar 2021 
 

Årsberetning for Alma-M 2020 
 

Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst for de mest utsatte barna i en liten 
fiskelandsby i Kambodsja. Vi fokuserer på skolegang og selvutvikling for barn. i tillegg gir vi støtte til husleie og 
mat ved enkelte situasjoner.  

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 Sihanoukville 

I 2020 har vi betalt skolegang for 56 barn. 41 på grunnskolen og 12 på High School og 3 på Universitetet.  
Vi har mottatt regelmessig støtte fra 50 faddere. Inntekt fra fadderbetaling går til å betale skolen, uniformer og 
skolebøker. Øvrige utgifter til diverse prosjekter, listet under «Andre aktiviteter i 2020» kommer fra gaver og 
inntekt fra salg og utlodning. 
 
Våre aktiviteter blir fulgt opp på en god måte av en lokal person, Mr. Tunn.  Alma-M betaler han en liten lønn på 
$80 hver måned, for 2020 ble det NOK8581.-. Han har god kontakt med elevene, familiene og skolene. Dersom 
det skjer endringer på skolen eller i familiesituasjonen får vi rapport. I tillegg har vi jevnlige nett møter. 
Tunn Ra er stolt over å kunne bedre situasjonen for de unge i sin landsby, der har han vokst opp og bor fortsatt 
med sin kone og to små jenter. 
 

Besøk til Kambodsja i januar 2020 

To fra styret besøkte Kambodsja i januar/februar. Den siste uken ble det mye fokus på covid-19. Det bor mange 
Kinesere i Kambodsja og det ble registrert enkelte besøkende som testet positivt. Myndighetene i Kambodsja 
var raskt ut med nedstenging av skoler og arbeidsplasser i slutten av mars. 

I Fiskelandsbyen har det ikke blitt registrert noen med covid-19, men det blir tatt svært få tester siden de må 
selv betale for testen. 

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

Og som alltid ble vi invitert hjem til vår kontaktperson og hans familie til lunch med nykokte skalldyr og ris. 

Siste dag har vi møte med kontaktperson hvor vi oppsummerer situasjonen i dag samt legger planer for tiden 
fremover.  

 
Skoleprosjekt 

Vi besøkte skolene og hadde møter med ledelsen. Alma-M sine elever arbeider godt og får gode resultater. 
Familiene venter besøk av oss hver gang vi er der. Det er en glede å gå rundt i landsbyen og hilse på elevene 
og deres familie. Ut fra besøkene forstår vi bedre deres behov. Det er mange eldre bestemødre som er 
hovedansvarlig for «våre barn». Foreldrene er døde eller har «forsvunnet».  

Sy-opplæring 
Alma-M har avsluttet samarbeidet med Na Vy etter hennes ønske. Na Vy har vært syk en periode og ønsker en 
roligere hverdag. 
 
Kvinne gruppen CWSG  
Vi besøkte som alltid CWSG-Cambodian Women Support ‘s Group i Phnom Penh. Gruppen består 17 kvinner 
og en leder, mange har utviklet AIDS. Kvinnene har i mange tilfeller hoved ansvar for sine barn og noen også 
for barnebarn.  
Alma-M har støttet gruppen ved å kjøpe deres varer som vi selger til venner og på julemesser. I tillegg har vi i 
løpet av året kjøpt inn 4 symaskiner. Det gjør kvinnene mere selvstendige og kan også arbeide fra hjemmet. 
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Privat engelsk undervisning i Mongkol Borey 
 
Sophert, en ung lærer har tatt initiativ til engelsk opplæring for barn fra fattige familier. Lærerne er studenter fra 
Universitetet som tjener litt ekstra ved å undervise. Alma-M gir støtte til engelsk undervisning for 30 barn som 
foreldrene ikke kan betale for. Vi støtter også en lærer til videre utdanning på Universitetet. 
 
Andre aktiviteter i 2020 

- Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge ble delt ut i Fiskelandsbyen og blant kvinnene i CWSG 

- Fotballdrakter, barneklær, myke bamser og leker ble delt ut blant barna  

- Delt ut 2,5 tonn ris, olje, salt, sukker og fiskekraft til familiene på grunn av Covid-19 samt 
oversvømmelser i landsbyen på grunn av mye regn og vind 

- Delt ut 50 menstruasjons kopper og diverse førstehjelps utstyr 

- Helsesøster og jordmor har samlet elevene og gitt seksualundervisning samt undervisning i hygiene. 

- Avtale om ris, olje og løk hver tredje måned til noen familier uten fast inntekt 

- Tilskudd til husleie for to familier 

- Tilskudd til strøm og vann på Sakura School 

- Betalt lærer lønn for en ekstra engelsk klasse på Sakura School 

- Julegaver for familiene, som i år var «Solcelle lys» En lampe på 100W som ble montert opp i heimen 

- Støtte til CWSG (Cambodian Women Support ‘s Group) med 4 symaskiner 

- Støtte til engelsk undervisning for 30 fattige barn i Mongkol Borey 

- Støtte til universitets utdannelse for en lærer i Mongkol Borey 

- Deltatt en dag på julemesse og private salg av varer mottatt fra venner og kjøpt i Kambodsja 

- Utlodning av kunst fra Tove Sundt-Hansen og Dukke med koffert full av strikkeklær 
 

 
Inntekter fra fadder avgift, gaver og salg av varer 
 
Foruten fadderordningen mottar vi gaver fra venner og faste givere, inntekter fra utlodding og salg på messer og 
til venner.  

• Gave fra Soroptimistene avd. Flekkefjord på NOK15000.- til Universitets utdannelse for jenter 

• Gaver fra private givere NOK 31501.- 

• Overskudd varesalg og utlodding NOK 31595.- 

• Renter NOK 1489.- 

• Fadderinnbetaling i 2020 NOK 90600.- som dekker utgifter til undervisning samt bankomkostninger         

• Reise for to styremedlemmer til Kambodsja i januar 2020 ble betalt privat av den reisende. 
 
Inntektene går til dekning av utgifter nevnt her under Andre aktiviteter, samt leie av stand på messe, innkjøp av 
salgsvarer i Kambodsja og lignende. 
 
Styremedlemmer 2020 
Regnskap: Helen Gundersen 
Hjemmesiden/data: Hildegunn Hodne 
Arkiv: Atle Espedal 
Salg: Kari Veseth 
Leder: Haldis Særsten 
 
Alma-M hjemmeside: http://www.almamatercambodia.com 
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