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Jule hilsen fra Alma-M 2020 
 

Covid-19 har også funnet veien til Kambodsja, men 
heldigvis går det fint. Med mange fattige og et svakt 
helsevesen kunne det blitt mye verre enn det vi ser 
i dag. Fiskelandsbyen har ikke rapportert noen 
smitte tilfeller, men det er få som tester seg. 
 
Skolene har vært stengte fra april til oktober. 
Militæret patruljerte gater og veier den første 
perioden for å påse at ingen var ute. 
 
Alma-M har delt ut mat, såpe og tannkoster til de 
av våre familier som trenger det mest.  
Totalt for 2020 har vi delt ut 2.5 tonn ris, 75l olje, 
75l fiskekraft + salt og sukker. 
 
Matutdeling fra skolen med munnbind og 1m 
avstand. To fra myndighetene var tilstede. 

 
 
Matutdeling fra hjemmet til Ra 

 

 
Alma-M har 60 elever som vi støtter til skolegang.  
17 på High School, 3 på universitet og resten på 
grunnskolen. 
Fire fra High School ønsker å fortsette på 
universitetet dersom de klarer testen. 
 

 
 
Det er et stort behov for å bedre tannhelsen. Vi 
deler ut tannkost & tannkrem til våre elever og 
deres søsken. Alma-M har avtale med en lokal 
tannlege for regelmessig tann behandling og 
informasjon om god tannhelse. 
 
Før og etter tannlege besøk 

 
 
Julepresang til alle familiene ble i år Solcelle-lys. 
(100w) Ra samlet familiene hjemme og delte ut. 
Mange har lite eller ikke lys i hjemmet. Landsbyen 
ligger i mørke på kvelds tid. Det er ingen gatelys. 

 
 
28. november giftet Sem Rothea seg med Jee Thy 
og flyttet hjem til hans familie. Rothea har vært med 
i Alma-M sitt program helt fra starten.  
De har nå to år på universitet og begge ønsker å 
fortsette i to år til. 

 
 

Styret i Alma-M takker for godt 
samarbeid i 2020 og ønsker dere alle en 
fin Julehelg og et Godt Nyttår! 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


