
Kære Alle.

Hjemme fra strandferie og fulde af energi! Billedet er Annelise med vore gode
venner Lysom og Sithuons baby Sophia. 

Energien kan vi sagtens få brugt en stor del af i den kommende halvanden
måneds tid. Først kommer fire volontører, så familien Christensen og endelig to
volontører mere.

 
I dette fremmedartede land går det ikke an bare at køre dem hen til boligen og
overlade dem nøglen. Der er et omfattende program med informationer om
livet her, fremvisning af vigtige steder og hjælp til indkøb. Det vil kræve en del
ture for os frem og tilbage til  hovedstaden, hvor det hele foregår.  Familien
Andersen i Phnom Penh tager deres del af opgaverne. De har været i landet et
år nu. 

Selv om det hele bliver besværligt, er forventningens glæde til stede. 

I aftes mødte jeg for første gang "Senatoren", det parlamentsmedlem, Axel
har en del samarbejde med. Han er bl.a. til stor hjælp med hensyn til nye love
omkring opholds-og arbejdstilladelser. Han er den eneste kristne i parlamentet.

I disse dage er Axel afsted til møder med Senatoren og missionærer her fra
Siem Reap om lovgivningen, og om hvordan missionærer kan være her under
de nye forhold uden at komme i modsætning til lovene. Der er nu kommet en
ordning,  hvor  Indenrigsministeriet  på  vegne  af  regeringen  anerkender
missionærers  arbejde  og  giver  en  undtagelse  fra  reglen  om  at  søge
arbejdstilladelse,  som  en  nyindført  lov  ellers  kræver.  Axel  har  været
initiativtager til  at få denne undtagelse gennemført og blev i den anledning
idag interview’et på Cambodjas landsdækkende TV.

Vi var sammen med Senatoren på besøg i et lille børnehjem, hvor otte børn
glade og frimodige tog imod os sammen med lederen, en asiatisk missionær.
Der  er  plads  til  flere  børn  i  huset,  men  forældreløse  børn  er  blevet  en
mangelvare!  Det  er  først  og  fremmest  en  glædelig  udvikling,  der  viser  at
landet er i fremgang.

Men det er også udtryk for en ny stil vedrørende børnehjem.

Mange  har  indtil  for  nyligt  anset  det  for  godt  at  hjælpe  børn  fra  såkaldt
"underpriviligerede hjem" ved at tage dem ind på børnehjemmene. Der har de
udgjort ca. 90 % af børnene. Men holdningen er skiftet, så man nu mener, at
det er uetisk. I stedet skal man hjælpe familier, der er "underpriviligerede" til
en tilværelse, så de kan tage vare på deres egne børn. 



I  begyndelsen  vi  var  i  Cambodja,  arbejdede  LM-udsendinge  en  tid  på
"Jumpah", der havde et børnehjem, hvor kun få af børnene var forældreløse.
Forældrene mente at de gjorde det bedste for deres børn ved at give dem til
det  amerikansk  ledede  børnehjem,  der  ville  sikre  deres  opvækst  og
uddannelse.
 
Siden arbejdede vi på "Sunshine Center", der hjælper børn og familier, der er
underpriviligerede. Det var et dagtilbud. Børnene blev i deres familier.

I det børnehjem, vi besøgte i går, var ingen forældreløse. Men missionæren,
der leder stedet, har fortalt, at nogle børn, der er syge, bringes til hospitalet af
deres forældre, som efter indlæggelsen forsvinder i den blå luft. Er disse børn
forældreløse eller underpriviligerede?

Tingene er ikke så enkle og tiderne skifter.

Jeg er glad for, at ingen af vore volontører skal involveres i børnehjem.

Kærlig hilsen fra Axel og Annelise. 

 


