Januar 2019
Årsberetning for Alma-M 2018
Alma-M arbeider målrettet for å skape et fundament for bedre oppvekst for de mest utsatte barna i en liten fiske
landsby i Kambodsja. Vi fokuserer på skolegang og selvutvikling for barn, i tillegg gir vi Hjelp til Selvhjelp for
noen familier.
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 2018 har vi betalt skolegang for 65 barn. 55 på grunnskolen og 7 elever på High School og 3 på Universitetet.
Vi har mottatt regelmessig støtte fra 55 faddere. De øvrige skolebarna får støtte ut fra gaver og inntekter fra
salg. All donasjon til fadderprogrammet går til å betale skolegang, uniformer og skolebøker. Våre aktiviteter blir
fulgt opp på en god måte av en lokal person. Vi betaler han en månedslønn på $70. 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 våre prosjekter og påser at det vi har avtalt blir gjennomført til fastsatt pris. Han holder
kontakt med familiene og rapporterer dersom det skjer endringer.
Besøk til Kambodsja i 2018
Reise i april
Sy opplæring for fire unge jenter
I april 2018 avsluttet andre del av søm opplæring som totalt har vart i 18 måneder x 2. På siste del har jentene
lært å sy selskaps klær. Jeg ser stor fremgang for alle fire. Vi hadde avslutnings fest med middag og mye god
mat. Jentene og Na Vy (lærer) fikk utdelt signert diplom
To av jentene flytter tilbake til sine foreldre som bor på landsbygda og vil starte sin lille systue der.
I nært samarbeid med lærer Na Vy ønsker to av jentene å starte systue og butikk. De har funnet egnet lokale og
Alma-M har lovet å støtte jentene i etableringsfasen.
Det ble skrevet kontrakt med fire nye jenter som starter opplæring i april.
Avtale ble gjort for nye sy oppgaver som jeg henter på min neste reise og selger på julemesser og til venner.
Skoleprosjekt
Jeg besøkte skolene og hadde møte med skoles leder og noen lærere. Våre studenter arbeider godt og får god
omtale fra lærerne. Noen familier fikk jeg besøkt og forlenget avtale for støtte til husleie og utdeling av ris, løk og
olje til familier som sliter ekstra hardt.
November/desember reiste to fra styret til Kambodsja. Vi besøkte mange av familiene vi støtter og delte ut nye
skoleuniformer og skolebøker. Vi brukte tid på å snakke med barna og de foresatte for å forstå deres situasjon.
Det skjer gradvis store endringer i Fiskelandsbyen. Mange kinesere har flyttet til landsbyen og kjøper opp store
områder. Det er store byggeaktiviteter i fiskelandsbyen, men det gir ikke arbeid for de lokale innbyggerne.
Sy-opplæring.
Fire nye elever var godt i gang med sy-opplæringen. De trives i sammen med Na Vy (sy-lærer). Hver dag lager
de lunch i sammen med støtte fra Alma-M.
Kvinne gruppe med Aids
I Phnom Penh besøkte vi leder for CWSG - Cambodian Women Support ‘s Group og noen av kvinnene I
gruppen som totalt er 17 kvinner, med utviklet Aids. Mange har hoved ansvar for sine barn. Alma-M gav $1000
til innkjøp av symaskiner. Videre kjøpte vi noen av deres produkter for salg i Norge.
Privat engelsk undervisning i Monkgol Boray
En ung lærer har tatt initiativet til engelsk opplæring for barn fra fattige familier. Lærerne er studenter fra
Universitetet som har det som ekstra arbeid. Det blir undervist en time hver dag. Vi besøkte skolen og ble
informert om forholdene. Alma-M gav $1000 som skal brukes til skolebøker, skolesekk og nødvendig utstyr for
undervisningen.
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Turene til Kambodsja er til stor inspirasjon for å styrke engasjementet i foreningen og samarbeid med vår
kontaktperson og skolene. Det å se konkrete resultat av vårt arbeid gir inspirasjon til å fortsette.
Andre aktiviteter
-

Tannlege behandling for alle studentene er gjennomført
Utdeling av brukte briller medbrakt fra Norge
Myke bamser, leker og klær ble delt ut blant barna i landsbyen
Tilskudd til utbedring av uteplass nr. 2 på Sakura School
Avtale om ris, olje og løk hver tredje måned til en liten familie med liten mulighet for inntekt
Tilskudd til husleie for to familier
Nytt tak til bestemor som bor sammen med sitt barnebarn
I perioder med mye regn og vanskelige arbeids forhold i landsbyen har Alma-M delt ut ris og olje
Lønn til Na Vy lærer i søm
Felles lunsj til lærer og sy jenter hver dag
Tilskudd til strøm og vann på Sakura School
Betalt lærer lønn for en ekstra engelsk klasse på Sakura School
Støtte til CWSG (Cambodian Women Support ‘s Group) for innkjøp av symaskiner
Støtte til engelsk undervisning for fattige barn i Monkgol Boray

Disponering av inntekter fra 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.
Soroptimistene avdeling Flekkefjord har i 2018 gitt støtte til Sy prosjektet
Rommetveit skole på Stord hadde temauke i juni og samlet inn penger til Alma-M. Pengene er blant annet brukt
til tannlege behandling for alle våre studenter og de fire jentene på søm opplæring.
Fadderinnbetaling i 2018 er NOK 80175,-, dette dekker skolepenger på kr. 71339,-, lønn på $70,-/pr mnd. til vår
koordinator i Kambodsja, samt bankomkostninger ved overføring av skolepenger
Øvrige inntekter i 2018, kr.136394,- kommer fra overskudd salg på messer og til venner med kr.38655,-,
prosjektstøtte kr.15000,- fra Soroptimistene Flekkefjord, gaver kr.81345,- fra private givere, herunder prosjekt
temauke ved Rommetveit skule i juni (kr.51285,-), samt renter med kr.1394,-.
Disse inntektene går til dekning av utgifter nevnt her under Andre aktiviteter, samt leie av stand på messer,
innkjøp av salgsvarer i Kambodsja og lignende.
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