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Om et par uger kan vi fejre, at vi har koert 
Khmer Kids sponsorprogrammet i fem aar. 
Programmet er maalrettet fattige boern paa 
landet, som er i stor risiko for at blive taget ud 
af skolen allerede i grundskolen. Da vi startede 
programmet i november 2014 havde vi danske 
sponsorer til 8 boern, som vi udvalgte sponsor-
boern til. Maalet var dog at komme op paa 30 
sponsorboern, hvilket vi ogsaa kom indenfor de 
foerste maaneder. I dag har vi danske sponsorer 
til 54 boern, og vi optager stadig nye fattige og 
udsatte boern i programmet, naar vi har 
sponsorer til dem. 

 
Da vi planlagde programmet i 2014 var det ud 
fra en tankegang om, hvordan vi kunne 
reducere antallet af udsatte unge emigranter, 
som i stor omfang bliver udnyttet, snydt og 
misbrugt i storbyer. De unge mennesker, som 
dengang deltog i vores undervisning i House of 
Care, fortalte os om deres problemer, fattig-
dom, mangel paa retfaerdighed, og om deres 
lave status i samfundet. I Cambodia bliver man 
nemlig hurtigt set ned paa, hvis man kommer 
fra en fattig familie; ens foraeldre er risboender 
eller arbejder paa fabrik. Man bliver ogsaa let 
stemplet som lavt stillet i samfundet, hvis man 
ikke har en uddannelse; godt arbejde og 
materiel velstand fx. hus, bil og motorcykel. 
 
I House of Care droeftede vi derfor, hvordan vi 
kan hjaelpe den naeste generation til en bedre 
start i livet, hvis vi arbejder med dem allerede 
som boern. Heraf kom ideen om Khmer Kids 
sponsorprogrammet. 
 
Formaalet med Khmer Kids programmet er, at 
sikre fattige boern’s skolegang, samt at oplyse 

og forklare boern og foraeldre om vigtigheden 
af skolegang og om boernerettigheder. Som 
Khmer Kids faar boernene fire aarlige sponsor-
gaver af deres personlige sponsor, som kan 
vaere skoleuniform, skoletaske, skoleudstyr, 
sports- og legesager, sundheds- og hygiejne-
sager, o.lign. 
 
Vi afholder ogsaa borgeroplysningskurser for 
Khmer Kids. Nogle af de emner vi underviser 
dem i er bl.a. almen sundhed, boerne-
rettigheder, bibelske vaerdier, og god adfaerd. 
 
Vi har Khmer Kids i tre forskellige landsby-
samfund, hvor vi samarbejder direkte med 
landsbylederen. Han ved, hvilke boern der har 
brug for hjaelp til deres skolegang, og han kan 
foelge op med foraeldrene, saa boernene 
kommer i skole hver dag. Vi optager et Khmer 
Kids naar barnet er startet i 1. klasse, dvs. er 
omkring 6 til 7 aar. Med en personlig sponsor, 
kan et Khmer Kids modtage stoette indtil barnet 
er ca. 12-13 aar og har gennemfoert grund-
skolen. 

 
Vi har nu fem aars erfaring med Khmer Kids 
programmet, men vi havde dog allerede inden 
vi startede programmet en vis kendskab til 
fattige boern’s levevilkaar og skolegang. 
 
I huset ved siden af os bor nemlig en rig familie, 
som har tjenestefolk. Een af deres tidligere 
ansatte var en enlig mor fra landet, som havde 
en lille soen. Pga. hendes fattigdom lod den rige 
familie baade hende og soennen bo hos dem.  
 
Den lille dreng blev hurtig ven med baade Mony 
og jeg, og han kom rigtig meget inde hos os. 
Maaske fordi han syntes, at det var trygt inde 
hos os. Hans mor slog ham nemlig ofte, baade 
hvis han ikke klarede sig godt i skolen, eller 
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gjorde noget, som ikke var efter hendes hoved. I 
skolen slog laereren ogsaa, hvilket moren 
syntes var hel i orden. Jeg har haft adskillige 
samtaler med hende om vold mod boern, og 
paa det omraade er vi meget uenige. Hun siger 
til mig, at hun slaar hendes soen, saa han kan 
blive en god dreng. Drengen spurgte engang, 
hvor Mony ikke slaar hans elever? Vi forklarede 
ham, at naar man slaar boern og voksne, saa er 
det vold, og det er forkert. 
 
Da drengen skulle starte i skolen, fik han ikke 
meget opbakning af sin mor. Der var dage hvor 
hun glemte at hente ham i skolen. Men saa gik 
han selv hjem, og kom ind til os istedet for. Hun 
beklagede sig ofte, naar han manglede kladde-
haefter og andet skoleudstyr, for det mente hun 
ikke hun havde raad til at koebe til ham. 
Drengen fandt hurtig ud af, at han saa kunne 
faa kladdehaefter, blyanter, og viskelaeder inde 
hos. Vi har ogsaa givet ham ny skoletaske et par 
gange. Det er saa dejligt at se, hvor stor lykke og 
glaede en ny taske kan bringe en lille skoleelev, 
og hvor stolt han er over at vise den frem i 
skolen. Derfor blev jeg ogsaa temmelig sur paa 
hans mor, dengang hun gav hans skoletaske til 
et andet barn. 
 
Han mor er analfabet, og kunne derfor ikke 
hjaelpe drengen med hans lektier. Derfor gik 
hun hellere ikke meget op i hvad han laerte i 
skolen, om han havde lektier for, og fik dem 
lavet. Vi tjekkede derfor engang imellem hvad 
han laerte i skolen, og hjalp ham med hans 
lektier, hvis han havde brug for det.  

 
Da han blev lidt stoerre, lod vi ham bruge en 
gammel computer inde hos os, saa han kunne 
laere at skrive paa computer. Det gik han meget 

op i, og han var rigtig hurtig til at laere at skrive 
paa khmer. Han fik dog ikke lov til at tage 
computeren med hjem, for saa var vi bange for 
at den blev taget fra ham, og brugt af andre. 
 
For et aar siden blev ”vores dreng” taget ud at 
skolen i Phnom Penh, og sendt hjem til sin 
landsby, hvor han skal passe sin bedstemor. Det 
er en tidlig alder at faa saadan et ansvar. Mony 
og jeg snakker ofte om, hvad der mon skal blive 
af ”vores dreng” og hans fremtid. Uden en 
ordentlig skolegang bag sig, har han ikke store 
muligheder i livet, og vil mest sandsynligt faa et 
arbejde i den uformelle arbejdssektor, som er 
berygtet for misbrug af medarbejdere.  
  
Desvaerre er ”vores dreng” ikke et enestaaende 
eksempel. Mony og jeg hoerer om lignende 
fattige boern, i de landsbysamfund, hvor vi har 
Khmer Kids. Der er altid nogle boern som er 
ofre for fattigdom og forsoemmelse, som har 
brug for ekstra hjaelp. Khmer Kids programmet 
er for saadanne boern, hvor man stoetter sit 
eget barn til at gaa i skole, og til at have trygge 
rammer omkring deres barndom. 
 
Skulle nogle have lyst at blive sponsor for et 
fattigt barn i Cambodia, saa skriv til os. Det 
koster 1.200 kr. aarligt at vaere sponsor for sit 
Khmer Kids, og man modtager billeder og infor-
mation om barnet 4 gange om aaret. 
 
Man kan ogsaa give en gave til vort arbejde 
blandt udsatte boern og unge. Se mere infor-
mation nedenfor. Vi takker for enhver form for 
stoette og interesse i vort arbejde. 
 
Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
 
 
 
 
 
 

Gaver til House of Care via LMF 
Pga. nye danske regler for indsamlig til 

velgoerenhed, saa kan der ikke laengere 
gives gaver direkte til os. Derimod skal 

gaver fremover gives via LMF, vores nye 
indsamlingspartner. Se information om 

overfoersel vedhaeftet. Vi goer 
opmaerksom paa, at LMF kan tilbyde 

skattefradag for gaver til House of Care. 


