Reise brev fra Kambodsja april 2018

Familiene;

Pa min reise til Kambodsja i april hadde jeg størst
fokus pa sy-prosjektet. Jeg besøkte ogsa noen
familier, skolene og hadde møter med skolens
ledelse.

Det er alltid hyggelig a fa besøke familiene. Denne
gang prioriterte jeg de som har størst utfordringer
og avtalte kjøp av ris, olje, salt og løk til noen av
familiene.

Vare jenter arbeider godt pa skolen og er blant de
beste i sine klasser. Til høsten ønsker tre
studenter a starte pa Universitetet. Alma-M har
avtalt a gi støtte til vare fadderbarn som ønsker
videre utdannelse.
Tannlege
De to andre jentene flytter tilbake til landsbyen
der foreldrene bor. Begge to starter opp med
egen sy stue og salg av klær.

Na har 30 studenter besøkt tannlegen og det
fungerer godt. Ra tar med 10 studenter hver gang
for undersøkelse og behandling.

Sy prosjekt for unge jenter;

Samtidig signerte jeg kontrakter med fire nye
jenter som starter 1. mai. Lærer Na Vy ønsket
a fortsette som lærer for de nye studentene.

I april 2018 avsluttet 4 unge jenter andre del av
søm opplæring som har vart i 18 + 12 maneder. Pa
siste del har de lært a sy selskaps klær. Pa vegne
av Alma-M delte jeg ut Diplomer og i sammen laget
vi til fest maltid som ble inntatt pa gulvet ut fra
Khmer tradisjon.
Vedlikehold pa skolen
Alma-M har gitt støtte til mange vedlikeholds
prosjekt pa skolen. I desember avtalte vi a bygge
ny uteplassen som studentene bruker bade til
undervisning og som vern for sol og regn i
friminuttene.

Styret i Alma-M ønsker alle en
riktig fin sommer!
Vennlig hilsen fra Alma-M
To av jentene har allerede startet ny sy stue i nært
samarbeid med Na Vy (lærer). Jentene far 2
symaskiner, klippe bord, stoler og nødvendig
oppstarts utstyr.
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