
Reise brev fra Kambodsja april 2017 
 
I november reiste to fra styret i Alma-M til 
Kambodsja. Vår viktigste oppgave var å treffe alle 
fadderbarna og deres familie for å oppdatere 
informasjon og ta nye bilder. Jentene vokser og 
familie forholdene endrer seg ofte. 
 
Nå støtter Alma-M 61 jenter og 4 gutter til 
skolegang. 6 studenter går på Videregående skole. 
 

 
 
Mange ønsket å hilse på oss. Vi hadde med myke 
bamser, leker og skrivesaker som vi delte ut til 
barna. 
 

 
 
 
 

 
 
Utdeling av brukte briller som vi hadde med fra 
Norge, ble svært attraktivt. Det viste seg at mange 
hadde behov for briller. 
 
Sy prosjekt for unge jenter; 
 
I april 2018 vil fire jenter avslutte andre del av søm 
opplæring som har vart i 18 måneder x 2. 
På siste del har de lært å sy selskaps klær og 
brudekjoler. Jeg ser stor fremgang for alle fire. 
 
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 lage sin systue og butikk. De har funnet 
egnet lokale og Alma-M har lovet å støtte jentene i 
etableringsfasen. 
 

 

 

 
Ny avtale med lokal tannlege  
 
Alma–M har inngått avtale med High Care Dental 
Clinic, et lokalt tannlegekontor for behandling av 
alle våre studenter og sy jentene. 
Ra vil samle 10 studenter om gangen for en første 
konsultasjon og avtale videre behandling ut fra 
behov. Det er et stort behov for tannpleie bland 
barna. 
 
Tannlege Dr. Touch Somnang vil ha flere 
informasjons møter om tannhygiene på skolene, 
for alle studentene og lærerne. 
Tannkost og tannkrem ble delt ut til alle familiene 
som vi har kontakt med. 
 
Vi i styret for Alma-M vil takke alle faddere og 
givere for god støtte og samarbeid i 2017. 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god 
julehelg og et godt nyttår! 
 
Vennlig hilsen 
Torunn og Haldis 


