
Reise brev fra Kambodsja november 2015

Et av høydepunktene på reisen vår var 
samling på skolens uteområde, alle 
studentene med en av foreldrene, noen 
mindre søsken og lærere. Tilsammen 
dekket vi langbord og serverte kjøttsuppe
med brød og saft samt frukt og 
sjokoladekake til 110 gjester.

Alle barna fikk gaver som i år var ordbok 
Khmer/engelsk og en bamse som var 
medbrakt fra Norge.

Noen av de eldste studentene underholdt 
med sang på Khmer og engelsk 

Reidun Marie som er fadder til Houn Sok 
Chea Gneat fikk et varmt møte med sitt 
fadderbarn og hennes familie

Brynhild har vært fadder i mange år og satte 
stor pris på et møte med Ly Ko Ka og hennes 
mor.

Engelsk undervisning

For å bedre engelsk undervisning gav vi 
skolen 3 stk LapTop, en projektor og Cd`er 
med undervisnings opplegg på deres nivå og 
med engelsk tale. 
 
Lærerne fikk en kort introduksjon i hvordan 
det nye verktøyet virker og kan brukes i 
undervisningen

 

En lærer med dataerfaring ble engasjert for å 
sikre opplæring av lærerne til de mestrer det 
selv.

Lys og vann;

Dagfinn som er elektro ingeniør i Det Norske 
Oljeselskap var med og satte i gang 
installasjon av mere og bedre lys i de 
klasserommene som blir mest brukt samt ved 
porten og en del av uteområdet.

Tidligere har vi betalt for tilkobling av rent 
vann til skolen. Nå avtalte vi at det skulle 
bygges vask med flere kraner tilkoblet rent 
vann i forbindelse til toalettene.

Alma-M betaler hver måned et beløp til skolen
for støtte til bruk av vann og elektrisitet.

 
 



Yrkesopplæring i søm

Alma-M har avtale med en liten privat systue 
for undervisning av tre unge jenter uten 
utdannelse som skal få opplæring i søm.

De skal gjennomgå et fast opplegg på 1 år og 
skal etter det kunne designe og sy etter 
mønster. De skal være kjent med de 
forskjellige stoff typer og bruken av de.

Prosjektet kjøper inn tre brukte symaskiner til 
undervisningen. Symaskinene skal eies av 
Alma-M.

Dersom studentene viser stor interesse vil de 
få bruke symaskinen til hjemmeproduksjon.

Støtte til familiene;

Hver gang jeg er i fisker landsbyen besøker 
jeg i sammen med min kontaktperson Ra, 
noen av familiene og ser hvordan de har det. 

Vi blir godt tatt imot og har fine samtaler som 
blir oversatt av Ra.

Noen familier sliter mere enn andre. I år 
bestemte vi å hjelpe noen av familiene til å få 
en bedre hverdag.

- Enslig mor med en datter fikk en liten 
hønsegard med 5 høns (Naboen har hane)

- Bestemor med ansvar for to barnebarn og en 
ung jente med baby på ca 1 måned skal få 
taket reparert og en ny vegg i huset.

- Besteforeldre (ca 65-70 år) med ansvar for et 
barnebarn på 7 år fikk støtte til nye vegger i 
huset.

2015 har vært et travelt men godt år for Alma-
M. Fadderne er stabile og salget av varer fra 
Kambodsja og husflidsvarer som vi mottar fra 
venner, har vært godt.

For 2016 vil fadderavgiften øke. Den norske 
kronen er blitt svakere de siste årene, siden vi
betaler skolepenger i USD betyr det at våre 
utgifter har øket.

I dag betaler alle NOK100.- pr måned og      
kr. 1200.- pr år.

Fra 1. januar 2016 øker vi fadder avgiften til 
NOK125.- pr måned og NOK1500.- pr år.

Alma-M  takker  for  godt  samarbeid
med  faddere,  givere  og  supportere
gjennom hele 2015 og ønsker alle 

God jul og godt Nyttår !!

Vennlig hilsen      
Alma-M

Haldis Særsten 
www.almamatercambodia.com

http://www.almamatercambodia.com/

