
Reise brev fra Kambodsja april 2019 
 
Familiene; 
På mine reiser til Fiskelandsbyen er det alltid 
hyggelig å få besøke familiene, men på min reise i 
april, ble det en utfordring. Mange av våre familier 
har flyttet til enklere hus på grunn av økte priser. 
Kinesere med god økonomi har overtatt. I dag er 
80% av befolkningen kinesere. Det betyr at de 
fattige familiene får det vanskelig.  
Alma-M har avtalt kjøp og utdeling av ris, olje, salt 
og løk til familier som trenger ekstra støtte 
 

L 
Lokal miljøet 
Mange av bolig områdene er svært forurenset og 
mange familier bor enkelt og helsefarlig 

 
 
 

Denne familien bor i verkstedet det far arbeider 

 
Området for lek er fullt opp med plast og søppel 

 
Helse fond 
Alma-M har opprettet et Helse-fond som skal 
dekke akutt støtte til våre studenter ved behov. 
Øyensykdommer er ganske utbredt. Studentene 
får nye tilpasset briller ved behov. Vi deler også ut 
brukte briller fra Norge til voksne. 

 

 
Sy-prosjekt for unge jenter 

 
Her får sy-jentene utdelt Diplom for gjennomført 
søm opplæring. Det blir ikke tatt inn nye elever. Sy 
lærer er syk og trenger en pause. 
 
Skolen 
Våre jenter arbeider godt på skolen og er blant de 
beste i sine klasser. I dag har vi 3 studenter på 
universitetet, 7 på High School og 55 i grunnskolen 

 
 
Styret i Alma-M ønsker dere alle 
en riktig fin sommer! 
 
Vennlig hilsen fra Alma-M 

Haldis Særsten 

www.almamatercambodia.com 

http://www.almamatercambodia.com/
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