Mars 2017
Årsberetning for 2016
Vårt arbeid i 2016
Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst for barn i Kambodsja. Vi fokuserer på
skolegang og selvutvikling for barn, i tillegg gir vi «Hjelp til Selvhjelp» for endel foreldre. 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
Ved utgangen av 2016 betaler vi skolegang for 60 barn, 46 jenter og 4 gutter. 46 elever på grunnskolen og 4 får
støtte til Videregående skole.
Vi har mottatt regelmessig støtte fra 45 faddere. De øvrige skolebarna får støtte fra gaver og inntekter fra salg
på messer og blant venner.
All donasjon til fadderprogrammet går til å betale skolegang, uniformer og skolebøker.
Vi har utviklet et godt samarbeid med en lokal person fra Sihanoukville. Han har universitetsutdannelse, snakker
og skriver godt engelsk. Våre aktiviteter blir fulgt opp på en god måte. Han er stolt over å kunne bedre
situasjonen for beboerne i sin landsby, der han har vokst opp og fortsatt bor med sin familie.
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.
Noen familier sliter ekstra og vi støtter enkelte familier med å betale husleie, strøm og ris i vanskelige perioder.
For to familier har vi i år betalt reparasjoner på deres hus.
Besøk til Kambodsja i 2016
I løpet av 2016 har Alma-M besøkt Sihanoukville to ganger. Først to uker i april og så tre uker i desember. Jeg
besøkte skolene og hadde møter med skolenes leder og noen av lærerne. Undervisningen er enkel men det går
fint med «våre» barn. Jeg har mottatt rapport fra skolene for hvert barn og de fleste er bland de beste i sin
klasse.
Også i år arrangerte vi fest for alle barna i sammen med en av foreldrene. Vi serverte suppe, brus og frukt. Det
ble en svært vellykket fest som ble holdt på skolens uteområde.
Alle barna som vi støtter fikk nye regnklær og familiene fikk en stor «kanne» med rent drikkevann som kan
tappes fra en enkel kran. Denne kan fylles opp igjen for $ 0.7. Mangel på rent drikkevann er et stort problem og
gir mange barn alvorlige mageinfeksjoner.
Turene til Kambodsja er til stor inspirasjon for å styrke engasjementet i foreningen og samarbeid med vår
kontaktperson, familiene og skolene. Det å se konkrete resultat av vårt arbeid gir inspirasjon til å fortsette. Alle
utgifter i forbindelse med reisen blir betalt av den enkelte.

Sy opplæring for tre unge jenter.
I 2015 etablerte Alma-M et prosjekt for søm opplæring for 3 jenter i huset til lærer Na Vy. Symaskiner og diverse
utstyr ble kjøpt inn og en systue ble etablert.
I løpet av 2016 har vi utvidet til 4 jenter som får 18 måneder grunnopplæring i søm og enkel pris kalkulasjon for i
fremtiden kunne ta imot oppdrag fra kunder. I tillegg har vi betalt en engelsk lærer for en times undervisning fem
dager i uken.
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Jentene skal ha en avsluttende prøve i april 2017 og vil bli tildelt Diplom.
To av jentene har ikke foreldre som bor i nærheten og Alma-M har avtalt å betale leie for hus og tilskudd til mat.
Vi betaler også for felles lunch for alle jentene og lærer 6 dager i uken.
I løpet av høsten har vi etablert et godt samarbeid med Soroptimistene i Flekkefjord som vil støtte prosjektet
økonomisk. Både med et fast beløp og med salg av varer som vi kjøper fra Sy-prosjektet. Det gir jentene litt
ekstra inntekt og mulighet for å hjelpe sin familie. Alle jentene kommer fra fattige familier.
Bedret engelsk/Data undervisningen
I april hadde vi med 2 Laptop`er som vi overleverte til privatskolen og skal brukes til data/engelsk undervisning
for våre fadderbarn. Skolen har etablert et lite bibliotek med engelskbøker og 3 PC`er. Elevene kan bruke
biblioteket hver lørdag og få hjelp av lærer ved behov.
I desember overleverte vi 2 Laptop`er som var gave fra Det Norske Oljeselskap til 2 jenter som går på
universitetet. En i Sihanoukville som arbeider på hotell 6 kvelder i uken i tillegg til studiene og en i Phnom Penh
som i tillegg til å studere arbeider 5 dager i uken på hotell og har ansvar for sine to mindre brødre etterat
foreldrene døde av HIV.
For Public School betaler vi en engelsklærer for en time undervisning hver dag. Det gjør vi for å kunne dele opp
klassene og ha mindre elever i hver klasse. Det skaper bedre læring for elevene.
Vedlikehold på Public school
Skolen trenger mye vedlikehold, noe myndighetene overser totalt. Alma-M har i løpet av 2016 gitt støtte til
utbedringer av tak, nye sprosser på vinduene i mange klasse rom, reparasjon av dør og nye tavler til 4
klasserom. Videre har vi betalt tilkjøring av 20 lass med fyllmasse for å bedre utemiljø.
Gaver og salg av varer fra Kambodsja og husflidsvarer fra venner
Foruten fadderordningen mottar vi gaver fra støttespillere og inntekt fra salg på messer og blant venner. Syprosjektet bidrar til mange nye varer for salg. Ellers blir det kjøpt inn varer fra markedet og utvalgte butikker i
Phnom Penh.
Disposisjon av inntektene
Inntekt fra salg og gaver går blant annet til innkjøp av varer fra Kambodsja for videresalg og finansieringen av
alle igangsatte prosjekter samt økonomisk støtte til endel familier. I tillegg kommer mindre faste avgifter for blant
annet Hjemmesiden, Brønnøysundregisteret, stand leie på messer og bankomkostninger ved overføringer .av
skolepenger.
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