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Kære faddere og projektstøtter,  
2019 har været et stort år for Bright Hope Cambodia (BHC) i 
Phnom Penh. Det var året, hvor BHC fik det fulde ansvar for 
driften af et lukningstruet børnehjem bestående af 23 HIV 
smittede forældreløse børn og unge og 1 caregiver, der tager sig 
af børnene 24/7. En amerikansk sponsor trak sin støtte en uge 
inden driften blev overdraget til BHC, og kampen for overlevelse 
begyndte. Vi lavede en stor indsamling blandt venner og familie, 
så BHC kunne betale for mad, husleje og medicin. I maj 2019 
indgik Verdens Børn og BHC en samarbejdsaftale, og i dag er det 
muligt at blive fadder eller projektstøtte hos BHC.  
  
Et turbulent år 
Året har været hårdt, men samtidig godt for BHC. Børnene har 
været bange for at miste deres hjem og skulle ende med at 
forlade alt, de kender til, men efter samarbejdsaftalen med 
Verdens Børn er deres bekymringer forsvundet, og børnene er 
tilbage til deres normale hverdag.  

 
Året har betydet, at Rasmey, som er den daglige leder for 
børnehjemmet, må arbejde frivilligt, da økonomien ikke rækker til 
at betale hende for at arbejde fuldtid. Dette betyder også, at hun 
ikke kan være til stede på børnehjemmet hver dag, da hun er 
nødsaget til at have et betalt job ved siden af. Hendes hjerte er 
hos børnene, og hun er fuldt ud dedikeret til at fortsætte i rollen 
som daglig leder, på trods af at hun ingen løn får for det.  
  
Overtagelsen af børnehjemmet har betydet, at børnehjemmet 
måtte flytte. Deres tidligere hus var stort og havde en stor have, 
men de massive oversvømmelser af huset og grunden omkring 
under regnsæsonen havde store konsekvenser for børnenes 
dagligdag. At flytte var en nødvendighed. Nu har børnene et 3 
etagers byhus med fin indendørs plads, dog ingen have, hvilket er 
ærgerligt, men vi er blot glade for, at deres sengepladser ikke 
kommer til at ligge under vand som tidligere.  
  
Projektbesøg november 2019 
I november tog jeg til Cambodja og besøgte børnehjemmet, 

hvilket var et glædeligt gensyn. Under mit besøg fik jeg 

gennemgået det nye hus og dannet mig et overblik over 

forbedringsområder. Jeg havde fået et lille bidrag til at holde en 

fest for børnene, og dét de helst ville have var pizza, så det fik jeg 

bestilt. Vi havde en dejlig aften med pizza og cola. Pigerne på 

børnehjemmet fremviste deres nationaldans, og resten af aftnen 

blev brugt på stoleleg, stopdans og vandkamp. Vi fik gennemgået 

børnenes hospitalsbesøg og opdateret deres medicinskab. 

Børnene bliver ofte syge, da HIV nedbryder deres immunforsvar, 

og derfor er det vigtigt, at børnehjemmet har den nødvendige 

medicin til at hjælpe dem. Børnene får gratis fodboldundervisning 

hver søndag hos en organisation i nabolaget. Det er noget af det, 

børnene ser mest frem til i ugens løb.  

 

 

 



 

Fodbold undervisning 

Forberedelse af aftensmaden 

 

Til festen fik børnene pizza og cola 

 

Eftermiddags aktivitet

 

 

Projektbesøget var en stor succes, og det var skønt at komme ned 
og se, at børnene nyde deres "nye" tilværelse hos BHC. 
  
2020 fokusområder 
Seks af børnene på børnehjemmet mangler stadig en fadder. Det 
bliver klart et fokusområde for 2020 at sprede budskabet om 
Bright Hope Cambodia, som kan medføre flere faddere.  
Under flytningen af børnehjemmet gik en stor del af børnenes 
plastiktøjkommoder i stykker. Forhåbentligt kan vi finde 
sponsorater til at udskifte disse. En opgradering af diverse 
køkkenredskaber er også tiltrængt.  
 
I 2020 håber vi at kunne finde penge til at plante nogle 
havekasser til en køkkenhave på taget af BHC, hvor vi kan så 
grønsager og dermed blive mere selvforsynende.    
  
Tak for hjælpen og støtten i 2019 
Jeg vil meget gerne takke faddere og projektstøtter for jeres 
støtte i 2019. Det betyder en verden til forskel for børnene og 
deres tilværelse.  

 
Manageren Rasmey, børnene og Verdens Børn ser frem til et godt 
år 2020.  
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