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28. marts 2021 
 
Glaedelig Palmesoendag!  
 
I dette nyhedsbrev vil vi fortaelle om hvordan 
det gaar med Covid-19 i Cambodia, og hvordan 
det paavirker vort arbejde i House of Care. Lad 
os starte med de officielle tal per i dag: 

Antal smittede = 2.147 
Antal raskmeldte = 1.132 
Antal doedsfald = 10 

 
Myndighederne i Cambodia er meget opmaerk-
somme paa, at hvis Covid-19 spreder sig i 
samfundet, saa vil sundhedsvaesnet ikke kunne 
haandtere pandemien, for det har landet 
simpelhen ikke kvalificeret sundhedspersonale 
eller faciliteter til. Derfor har man fra starten 
valgt, at enhver person som flyver ind i landet, 
eller krydser graenser skal testes og i 14 dages 
karantaene. I starten var der ikke karantaene-
krav for alle, men det er der nu. 
 
Ved starten af 2021 var der et stort Covid-
udbrud i Thailand, og rigtig mange cam-
bodianske emigranter valgte at komme tilbage til 
Cambodia. De er alle blevet stoppet ved 
graensen og sendt i karantaene inden de rejser 
hjem. En del har vaeret smittet ved graense-
kontrollen, og andre er testet positive mens i 
karantaene. Desvaerre, var der nogle som 
proevede at undgaa karantaene, og lod sig 
smugle over graensen gemt i lastbiler som 
bringer foedevarer til Cambodia. Regeringen 
slog haardt ned, og mange mellemmaend og 
menneskesmuglere er blevet anholdt. 

 

I januar var kontrollen langs graensen til Vietnam 
ogsaa i hoejeste beredskab, fordi den britiske 
variant af Covid-19 var kommet til Vietnam. Den 
er nu desvaerre ogsaa kommer til Cambodia, 
men via flyrejsende fra andre lande.  
 
Frem til november sidste aar havde myndig-
hederne Covid-19 meget godt under kontrol, 
men siden er vi blevet ramt at tre udbrud iblandt 
folk i samfundet. De to foerste udbrud i 
november kom ret hurgtigt under kontrol, men 
skabte skraek og advarsel for os alle, efter otte 
maaneder under naesten normale forhold.  
 
Ved udgangen af 2020 var smitten igen under 
kontrol, og det blev offentliggjort at alle skoler i 
landet (bortset fra de skoler der blev brugt som 
karantaenecentre langs graensen til Thailand) 
maatte aabne den 11. januar. En dejlig nyhed for 
baade boern, laerere og foraeldre. Og en god 
nyhed for House of Care, saa vi igen kan tilbyde 
direkte undervisning til udsatte unge i vort 
ungdomsprogram. Ogsaa en skoen nyhed for 
vore Khmer Kids, som har laengtes meget efter 
at komme tilbage til skolen og vennerne. 

 
 
Mens vi gjorde klar til genaabning, med en 
raekke krav og restriktioner, var det med en vis 
uro. For hvis der nu kom et nyt udbrud forinden, 
saa ville der ikke blive nogen genaabning. Men 
dagen kom, og skoler blev aabnet til stor glaede 
for os alle. Selvom vi i House of Care kun kan 
have ca. halvt saa mange elever som foer pga. 
afstandskrav, saa er det skoent igen at have de 
unge her i huset! 
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Forinden havde landet’s premierminister 
annonceret, at alle afgangselever i gymnasiet i 
aar bestod uden eksamen. Mange har stillet 
spoergsmaalstegn ved denne beslutning, men 
uanset kvalificeret eller ej, saa er rigtig  mange af 
dem nu kommet til Phnom Penh for at soege ind 
paa videregaaende studier. Det har vi maerket i 
House of Care, og i loebet af faa uger var vore 
hold i ungdomsprogrammet fyldt op med elever. 
De er alle hjertelig velkommen hos os, hvor de 
deltager baade i computer- og engelskunder-
visning. De er unge og ved meget lidt om  videre-
gaaende studier, livet i storbyen, og forvent-
ninger til dem som unge mennesker. Det er 
derfor en del af House of Care’s formaal at 
vejlede og raadgive de unge om al det nye i deres 
liv, og hjaelpe dem nu de er langt hjemmefra. 
 
Men bedst som ungdomsprogrammet var godt 
oppe at koere med fyldte hold mandag til 
loerdag, saa kom der et nyt Covid-19 udbrud i 
Phnom Penh den 20. februar, som er det 
stoerste indtil videre. Myndighederne meldte 
ud, at de ikke ville lukke skoler igen, men der gik 
een dag og alle skoler i Phnom Penh blev lukket i 
14 dage. Indtil videre er vi stadig lukket ned. 
 
Det der startede som et udbrud i Phnom Penh 
har nu spredt sig vide ud i landet. Meget er igen 
lukket ned, og en for nylig vedtaget lov har til 
formaal at faa folk til bedre at passe paa og 
beskytte sig selv og hinanden. Som resultat af 
det seneste udbrud, har Cambodia nu registeret 
sine foerste doedsfald; med 10 personer der er 
omkommet her i marts maaned. 
 
Den cambodianske regering har modtaget 
mange penge i form af lokale og internationale 
donationer til bekaempelse af Covid-19, inkl. til 
indkoeb af vacciner. Samtidig har landet 
modtaget 1 million gratis vacciner fra Kina, og de 
foerste blev vaccineret den 10. februar. Vaccinen 
fra Kina har skabt debat i befolkningen, og 
mange vil ikke vaccineres med den, fordi den 
ikke er godkendt af WHO. For at bevise at 
vaccinen er god nok, saa lod hoejtstaaende 
regeringsfolk og andre magtfulde folk herude sig 

vaccinere for aabent skaerm den 10. februar, 
inkl. deres familier. 
 

 
Det har altid vaeret en tradition i House of Care 
at fejre Paasken og Khmer Nytaar for de unge 
med en stor fest. Begge hoejtider falder paa 
samme tid, og normalt holder vi en fest med god 
mad, konkurrencer, sjov og hygge. Sidste aar 
maatte vi for foerste gang aflyse festen pga. 
Covid-19, og i aar maaske igen. Men paa een 
eller anden maade, saa vil vi som tidligere aar 
markere Paasken og fortaelle de unge om denne 
kristne hoejtid, og hvorfor den er vigtig for os.  
 
Netop i en tid med en pandemi, som beviser hvor 
saarbare vi mennesker er, saa er det godt at vide 
at Gud har kontrol over hvad der sker netop nu. 
Selvom vi kan tvivle, saa ved vi godt at en 
pandemi ikke er for stor for Gud, og at Han er 
med os, fordi Han elsker os. Hans kaerlighed til 
mennesker er netop hvad Han beviste i Paasken, 
da han ofrede sin Soen for at frelse os. I House of 
Care er det vort oenske, at alle maa maerke 
Gud’s store kaerlighed, ogsaa boern og unge i 
Cambodia. Tak, om I vil vaere med til at stoette 
os i denne opgave med en paaskegave og med 
forboen. Paa forhaand tak! 
 

Vi oensker alle en glaedelig Paaske! 
 
Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
 

 

En gave til House of Care sendes via LMF: 
 

Bank-overfoersel: 9570-8000484 
MobilePay: Nr. 41847 

NB: Maerk gaven ”Pr. 20, House of Care” 


