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2020 har været et specielt år for alle, også for børnene hos 
Bright Hope Cambodia.  
 
Corona lukkede Cambodja ned i marts 2020. Skolerne lukkede og 
åbnede først igen i slutningen af september og lukkede derefter 
ned igen midt november. Dette betød, at de 8 børn, der dagligt 
studerer og bor på deres skole i Takeo provinsen, måtte tage hjem 
til børnehjemmet og bo. 1- 2 måneder inde i nedlukningen 
begyndte skolerne at åbne for online undervisning, som gjorde at 
vi måtte installere WIFI på børnehjemmet, hvilket vi ikke havde 
haft brug for indtil da. Vi måtte låne computere og smartphones, 
for at børnene kunne sidde i små grupper og deltage i 
undervisningen. Det har været dejligt for børnene stadig at kunne 
deltage i undervisning, da de nyder at lære nyt, og dagene ellers 
var blevet meget lange.  
  
Medarbejderne hos DK Company samlede sammen fra gemmerne 
og formåede at fylde to paller med sko, tøj, legesager, 
hobbyartikler, bamser, tasker osv. DK Company sponserede 
fragten af pallerne til Cambodja. De ankom i marts 2020, hvilket 
viste sig at være perfekt timing, da landet derefter lukkede ned og 
børnene pludselig blev hjemsendt og dermed kunne få stor glæde 
af alle hobbyartiklerne, der blev sendt afsted. Stor tak til DK 
Company for deres hjælp og støtte.  
  
Corona konsekvenser 
Corona har som for mange andre aktiviteter også haft 
konsekvenser for børnehjemmet. Da alle børnene var tvunget til 
at være hjemme, måtte vi justere madplanen, da pengene 
pludselig blev små. Børnene plejer at få ris til dagens 
hovedmåltider, men under hjemsendelsen måtte alle børnene få 
suppe til morgenmad og undvære risene.  
  
Da børnene alle er HIV-smittede har det ført flere hospitalsbesøg 
med sig. Ved tegn på sygdom, har børnene været på hospitalet til 
kontrol, hvilket har været en uventet omkostning, da det er sket 
oftere end før. Af samme grund har det været nødvendigt at 
spare andre steder. Heldigvis har børnehjemmets daglige leder 
haft gode venner, som har doneret mad til børnehjemmet i 
trængte tider. 
 
Da landet begyndte at åbne igen, havde børnene den fornøjelse at 
komme på weekendtur for første gang i 2 år. Turen blev 
sponsoreret af en tidligere frivillig i Cambodja. Turen gik til Takeo 
provinsen, hvor de besøgte byerne Kampot og Kep. Her grillede 
de, badede, hyggede sig og nød lidt afveksling i hverdagen.  
  
I november 2020 lukkede Cambodja ned igen på ubestemt tid, og 
børnene er igen samlet på børnehjemmet.   
  
 

 



 

Forberedelse af madlavning 

 

Weekend turen til Kampot og Kep 

 

Manageren Rasmey og Caregiveren Makchea

 

 

Prisændringer 2021 vedrører ikke børnehjemmet i Camodja 
På alle andre af Verdens Børns projekter vil der i 2021 være en 
stigning i fadderbidrag på 20 kr./måned pr. barn. For kostelever 
stiger bidraget til 210 kr. Denne stigning vil dog IKKE påvirke jer 
som faddere for børn på børnehjemmet i Cambodja, da 210 
kr./måned per barn, hidtil har været prisen her.  
 
 
Projektbesøg 2020 
Grundet omstændighederne, er det desværre ikke blevet til et 
projektbesøg i 2020. Det har været en stor ærgrelse, men jeg 
håber på, at jeg kan komme af sted igen i 2021.  
Alt kommunikation med børnehjemmet har forgået online, hvilket 
har fungeret fint, men der er ingen tvivl om, at det er nemmere at 
kommunikere ansigt til ansigt.  
  
Tak for hjælpen og støtten i 2020 
Jeg vil meget gerne takke for jeres støtte i 2020, det har været en 
kæmpe hjælp. Det har været et udfordrende og anderledes år, 
hvor støtten og opbakningen fra jer har været ekstra påskønnet.  
 
Vi ser frem til et godt år 2021, med mindre sygdom og mere leg.     
 
 

De bedste hilsner, 
 

Camilla Toft Pedersen 
Projektansvarlig 

 
 
 
 

 

 


