
NYHEDSBREV FRA MONY & SUSANNE I CAMBODIA 
 

 

6. juli 2019 
 
Her en lille hilsen fra House of Care, hvor vi nu 
er paa den anden side af aaret’s varme aarstid. 
Den varme aarstid var slem i aar, og landet har 
vaeret ramt af ekstrem toerke. I perioden marts 
til maj var hele landet plaget af stroem-
afbrydelser 3-4 timer hver dag, for der var ikke 
stroem nok til alle. Det gik naturligvis ud over 
vores computerundervisning for de unge, som 
kommer her i huset. Derfor valgte vi at koebe 
en lille generator, saa vi kunne holde 
undervisningen i gang. Og det er netop vores 
computerundervisning, som dette nyhedsbrev 
skal handle om. 
 
Kravene til unge mennesker, som kommer ud 
paa arbejdsmarkedet, stiger konstant, specielt 
kravene til viden om teknologi og bruge af 
computere. Paa nogle skoler laerer elever 
basale faerdigheder i tekstbehandling og regne-
ark. Men det er desvaerre ikke tilstraekkelige 
fardigheder mere. Baade den private sektor og 
den offentlige sektor bruger i stigende grad ny 
teknologi, og de har brug for medarbejdere, 
som har udvidet faerdigheder i computerbrug. 
 
I House of Care har Mony i flere aar selv 
udarbejdet undervisningsboeger i computer-
brug, netop for at vort undervisningsmateriale 
skal svare til behov og efterspoergsel paa 
arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for os, at de 
faerdigheder som de unge faar hos os, er faer-
digheder der hjaelper dem til at finde et godt 
arbejde efterfoelgende enten hos NGO’er, i den 
private arbejdssektor eller hos det offentlige. 
 
De computerprogrammer vi tilbyder de unge er 
foelgende paa udvidet niveau: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft Publisher 

 Microsoft Access 

 Photoshop 
 
De elever som kommer trofast til undervisning 
vil kunne gennemfoere alle programmer paa ca. 
1 aar, og faar et certifikat paa deres kunnen, 
efter at have taget en eksamen. 

Miscrosoft Word er tekstbehandling, hvor de 
laerer de forskellige funktioner i programmet. 
Det er ikke saa svaert at laere, derimod er det 
en stoerre udfordring, at bruge programmet 
med et khmer tastatur, som ser saadan ud: 
 

 
 
Hos os laerer eleverne baade at bruge et 
engelsk og et khmer tastatur, hvilket ogsaa er 
noedvendigt for at fortsaette til Excel, Power-
Point og de andre programmer. 
 
Excel, regnark, er det mest omfattende program 
vi tilbyder, og der er en serie af 4 boeger som 
eleverne skal gennemgaa. Her laerer eleverne 
en raekke forskellige funtioner, kalkulationer og 
design af regneark, som fx.: 

 Beregning af skat efter cambodianske 
skatteregler 

 Oversigt over laan og afdrag 

 Oversigt over investering og afskrivning 

 Salgsberegninger 

 Eksamensoversigter 

 Loenberegninger 

 Regnskab 

 Database 

 Statistikker og diagrammer 
 
Fokusset i Excel boegerne er paa at arbejde i 
banke, virksomheder, skoler, institutioner, mv., 
hvor brug af regneark er en noedvendighed. 
 
Efter at eleverne har gennemfoert de 4 Excel 
boeger, gaar de videre til Microsoft Access, som 
primaert er udvidet laere om design og brug af 
databaser til forskellige formaal. Her har Mony 
indtil videre udviklet to undervisningsboeger. 
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Som sagt, saa laerer eleverne ogsaa at lave 
praesentationer (PowerPont), og diverse 
materialer via Publisher og Photoshop. 
 
Eleverne er meget interesseret i de forskellige 
programmer, og ved at netop det udvidet 
niveau, som vi tilbyder, er vigtig for deres 
fremtid. Det er naturligvis ikke alle elever der 
har evner til og interesse i at gennemfoere alle 
programmer, og der er hel okay. De kan stadig 
tage en eksamen for de programmer de har 
gennemfoert, og faar et certifikat til at bevise 
deres faerdigheder. 
 

 
 
Det glaeder os altid meget, naar vi hoerer at 
vore elever har faaet et godt arbejde, som fx. 
disse forhenvaerende elever: 
 
To piger arbejder nu som kasserere i eet af 
Phnom Penh’s stoerste indkoebscentre. 
 
En tidligere elev er blevet gruppeleder paa en 
tekstilfabrik, og kan bruge sine faerdigheder fra 
House of Care i jobbet’s administrations-
funktioner. 
 
En ung mand har sammen med sin ven startet 
sin egen computerbutik op. 
 
En ung mand arbejder nu som faengselsvagt, 
men bruger en del af sin tid i administrationen, 
efter at medarbejderne i administrationen fandt 
ud af, at han har gode computerfaerdigheder. 
 
Et par af vore nuvaerende elever goer sig klar til 
at emigrere til Korea for at arbejde der. De ved 
at det er vigtigt, at de har relevante computer-

faerdigheder at tilbyde, og kommer trofast til 
undervisning inden deres afrejse. 
 
Eftersom vores maalgruppe er fattige unge 
mennesker, som er emigeret til storbyen for at 
faa en uddannelse, saa kan vi ikke forvente at 
de har raad til at koebe boegerne af os. 
Eleverne betaler et symbolsk registeringsgebyr, 
som goer at de har adgang til at laere alle 
computerprogrammerne, og saa stiller vi 
boeger til raadighed. 
 
Uddannelse er vigtig for fattige unge mennesker 
i Cambodia, hvis de skal goere sig haab om at 
faa et godt arbejde og en respektabel leve-
standard. Mony og jeg er glade for, at vi kan 
vaere med til at paavirke de unge’s fremtid. 
 

Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
 
 

Nye regler for stoette til velgoerenhed!! 
Normalt ville vi her ved afslutningen af vort 
nyhedsbrev opfordre til, at I kan give en gave til 
vort arbejde i House fo Care. Det ville vi ogsaa 
gerne denne gang, men vores bank har bedt os 
stoppe enhver overfoersel af gaver til vores 
nuvaerende konto pga. nye regler i Danmark. 
 
For nogle maaneder siden kom der nemlig nye 
regler i Danmark vedr. indsamling til velgoeren-
hed, som nu betyder at man skal vaere 
registeret i Danmark som en organisation, for at 
have en indsamlingkonto i en bank. House of 
Care er registeret som en organisation i 
Cambodia, men ikke i Danmark, hvilket betyder 
at vores danske bank ikke laengere kan 
acceptere at vi samler ind til House of Care uden 
en indsamlingskonto. 
 
Vi undersoeger netop nu hvordan vi kan loese 
det problem, for efter den 15. juli kan der ikke 
laengere overfoeres gaver til vort arbejde via 
vores nuvaerende bank konto. 
 
Vi skriver, naar vi har fundet en loesning og 
sender et nyt konto nummer, som kan bruges til 
at stoette vort arbejde fremover. 
 


