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En lidt forsinket glaedelig pinse oenskes herfra! 
I vort forrige brev skrev vi, at det er nogle 
skoenne unge mennesker som dagligt kommer 
til undervisning hos os i vort ungdomsprogram. I 
vort faellesskab med dem, faar vi en bedre 
forstaaelse af deres liv som ung i Cambodia. I 
dette brev vil vi praesentere fire af vore elever, 
som fortaeller om deres droemme, bekymringer 
og daglige udfordringer. 
 
De foerste tre elever herunder kommer alle fra 
en af landets fattigeste provinser, som graenser 
op til Vientam i syd-Cambodia. 
 

 
 

Yan Tria paa billedet herover er 20 aar. Hun har 
hendes mor og tre soeskende. Hendes far er 
doed. Hendes mor har et daarligt helbred, og Yan 
Tria er bekymret for hende. I februar i aar 
flyttede Yan Tria til Phnom Penh for at laese 
oekonomi. Hun har faaet logi paa et kristent 
center, hvor hun opholder sig om natten. Om 
dagen, efter undervisning, holder hun til hos sin 
soester, som ogsaa bor i Phnom Penh. 
 
Hendes studium tager fire aar, og det har vaeret 
en svaer start, fordi der undervises paa engelsk. 
Samtidig er alt dyrt i Phom Penh, og hun mangler 
penge. Derfor kommer hun i House of Care, fordi 
undervisningen er gratis, samt fordi hun har brug 
for at forbedre sit engelsk og laere forskellige 
computerprogrammer. Hendes droem er at 
arbejde i en bank, hvor hun kan tjene en god 
loen, sa hun kan forsoerge sig selv og sin mor. 
 

Foer Yan Tria flyttede til Phnom Penh var hun 
aktiv i sin landsby, hvor hun som frivillig i en 
gruppe hjalp handicappede fx. med husly. Under 
Covid-19 hjalp hun friviligt med at indhente 
information om antal vaccinerede i landsbyen. 
Paa centret hvor hun nu bor, hjaelper hun de 
mindre boern med deres lektier. Men hun ved at 
ikke alle unge yder samme indsats i samfundet, 
og at mange unge forsoemmer skolen, driver 
den af, og ikke lytter til deres foraeldre’s raad og 
vejledning. De har en daarlig indflydelse paa det 
cambodianske samfund. 
 
Den anden elev vi vil praesentere er Srey, en ung 
mand paa 19 aar. Hans foraeldre er risboender, 
og han har to soeskende. Han kom til Phnom 
Penh for fire maaneder siden for at laese videre. 
I Phnom Penh bor han sammen med to faetre. 
Livet i storbyen er udfordrende, for han skal 
betale husleje, og alt skal koebes i byen - modsat 
i hans landsby, hvor de dyrkede ris og groensager 
til eget forbrug.  
 
Srey laeser administration & ledelse, og det nye 
studiemiljoe er ogsaa udfordrende. Han er ny 
paa skolen og kender ingen, samt faget er nyt og 
svaert. Men han har en staerk vilje til at gennem-
foere studiet, fordi det er hans droem at arbejde 
paa et advokatkontor i fremtiden.  
 
Srey har hele 
sit liv set hvor-
dan korruption 
og bestikkelse 
er dagligdag i 
Cambodia, og 
er blevet en 
del af kulturen. 
Men Srey kan 
se at det er 
forkert, saa  
derfor vil han 
kaempe for 
retfaerdighed ved at landets love opretholdes 
ens og fair for alle borgere. 
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Her ses So-
kim paa 19 
aar. Hendes 
foraeldre er 
risboender, 
og hun har 
fire soesk-
ende. Hun 
kom til 
Phnom 
Penh for to 
maaneder 
siden sammen med sin kusine. De har lejet et 
vaerelse sammen i byen. 
 
Sokim er begyndt at laese matematik paa det 
Royale Universitet, som tager fire aar. Paa 
universitetet er der mange elever paa et hold, og 
deres laerere underviser hurtigt og paa engelsk. 
Udover at skulle vaenne sig til den meget 
anderledes undervisningsform, saa foeler hun 
sig ensom i storbyen og langt vaek fra sin familie. 
 
Sokim’s droem er at  blive gymnasielaerer paa en 
offentlig skole, fordi hun gerne vil dele sin viden 
med unge mennesker. Men allerede nu frygter 
hun ikke at kunne bestaa studiet. Men hvis hun 
bestaar, saa vil hun ogsaa undervise gymnasie-
elever i god moral og etik, samt fortaelle hvordan 
de kan bidrage til et bedre samfund i Cambodia. 
En viden som hun bl.a. erhverver sig fra House of 
Care. For Sokim er det en stor hjaelp at kunne 
komme dagligt til undervisning i House of Care, 
fordi hun ikke har raad til at betale for ekstra 
undervisning. Derudover bruger hun internet 
rigtig meget til at soege information og viden 
nyttigt for hendes studie.  
 
Sokim oensker, at House of Care ogsaa tilbyder 
de unge at laere kinesisk i ungdomsprogrammet. 
Grunden er, at mange kinesiske investorer nu 
kommer til Cambodia, som giver jobmuligheder 
til cambodianere, hvis de kan tale kinesisk. 
 
Den sidste elev vi vil praesentere er Chinboy paa 
21 aar. Han kommer fra den nordlige del af 
Cambodia, hvor hans foraeldre er risboender. 

Chinboy er kommet til Phnom Penh for at laese 
offentlig administration, saa han kan blive 
offentlig ansat. Selvom loennen ikke er hoej i den 
offentlige sektor, saa er den stabil og der 
udbetales en god pension. Samtidig opnaar man 
som offentlig ansat en hoej status i samfundet. 
 
I Phnom Penh bor Chinboy i et buddhhist tempel, 
hvor munkene har taget ham ind, fordi hans 
onkel bor der. Hver dag cykler Chinboy mellem 
templet og han skole, samt han cykler til House 
of Care. Det er varmt og haardt,  men han har 
ikke raad til at koebe en knallert.  
 
Chinboy goer sig mange tanker om sin fremtid, 
og er bekymret for den dag han stifter sin egen 
familie. Kan han forsoerge kone og boern? Kan 
han leder og beskytte sin familie vel? Der er 
mange problemer i samfundet med stofmisbrug, 
lav moralitet, arbejdsloeshed, osv. Men Chinboy 
vil goere sit til at bidrage til et bedre samfund, 
saa godt som han kan med den viden og de 
faerdigheder han har. Herunder ses Chinboy 
sammen med Mony i House of Care. 
 

 
 
Venlig hilsen 
Mony & 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” 


