
Reise brev fra Kambodsja april 2016

På min reise til Kambodsja i april var fokus 
størst på sy prosjektet, der 3 unge jenter får 
opplæring i søm. Jeg besøkte også skolene 
og hadde møter med skolens ledelse.

På privat skolen fikk jeg være med på utdeling
av sertifikater til elever som avsluttet et nivå 
og har startet på neste pensum.

Engelsk/Data undervisning

Privat skolen har etablert bibliotek med 
ungdoms bøker og oppslagsverk. Bøkene 
kommer fra givere i Stavanger.  2 stk. PCer, 
gave fra Det Norske Oljeselskap skal være til 
bruk for elever som har gjennomgått data 
undervisning. Hver fredag etter skoletid vil de 
få støtte av datalærer.

Vedlikehold på skolen

I Kambodsja starter regntiden i mars/april og 
for skolen betyr det oversvømmelse av vann i 
skolegården og i klasserommene.   

Alma-M gav støtte til å utbedre hull i taket, 
reparasjon av vinduer og dører. Videre skal 
uteområdet dreneres og 20 lass med 
sand/singel vil skape et bedre uteområde.

Tre skolerom fikk montert nye tavler

Sy prosjekt for unge jenter;

I november avtalte Alma-M opplæring i søm 
for 3 unge jenter uten utdannelse. 
Opplæringen skal foregå med lærer i en  liten 
privat systue.
Jentene gjennomgår et fast opplegg i 1 år og 
skal etter det kunne designe og sy etter 
mønster. 

Det er kjøper inn symaskiner til bruk i 
undervisningen, men som eies av Alma-M.
 
Dersom studentene viser stor interesse vil de 
få symaskinen til bruk for hjemmeproduksjon.

I april var jentene allerede godt i gang med 
opplæringen og viste stor interesse for 
arbeidet.

Ut fra det gode resultatet for de tre unge 
jentene, utvidet vi med en ny jente.

Vi bestiller sy arbeid fra jentene som vil bli 
solgt på Husflids-messer og på Nytorget i 
Stavanger.
Deres inntekt skal brukes til felles lunch og 
nødvendig utstyr.

Videre avtalte vi med en engelsk lærer som vil
undervise jentene en time 5 dager i uken. Vi 
fikk kjøpt inn nødvendig utstyr som tavle, 
skolebøker ol

Fire studenter I søm med lærer Na Vy

Alma-M takker for godt samarbeid med 
faddere, givere og alle som har støttet vårt 
arbeid. 
Vi ønsker alle en fin sommer!

Vennlig hilsen
Alma-M
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