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Endnu et hårdt og udfordrende år 
2021 har igen været et hårdt år for børnehjemmet i Phnom Penh, Cambodja. 
Covid-19 fylder stadig en stor del, og det har resulteret i et anderledes 
Cambodja, hvor hverdagen ikke er som den plejer. Dette har klart påvirket 
børnene og gjort dem nervøse for deres fremtid, deres skolegang og ikke mindst 
deres helbred. 
  
Fra marts til maj var landet fuldstændig lukket ned. Børnene kunne ikke gå i 
skole, deltage i fodboldtræningen, se deres venner eller den familie, de havde 
tilbage. Det har kun været tilladt for én person pr. husstand at tage ud og handle 
ind. At være 23 børn fyldt med energi på meget lidt plads giver nogle 
udfordringer, da de naturligvis har brug for at komme ud og lege, gå i skole og få 
en hverdag op at køre igen. At skulle få aktiveret børnene har til tider været en 
udfordring for personalet på børnehjemmet. 
  
Hvordan får man en hverdag til at hænge sammen?  
Der har været dage med forskellige workshops. Bl.a. har de lært, hvordan man 
kan håndtere sine følelser i pressede situationer. Det har været nødvendigt, da 
hverdagen med isolation i huset har medført en masse frustrationer hos 
børnene, som de ikke har vidst, hvordan de har skulle udtrykke.  
  
Det har været en udfordring at skulle have mad nok til alle dagens måltider, da 
udvalget har været begrænset, og det har tvunget ledelsen til at tænke meget 
kreativt med madlavningen for at få det til at slå til. Derudover har alle børnene 
fået flere huslige pligter end tidligere. Både for at holde dem beskæftiget, og 
fordi  et hjem med 23 isolerede børn bliver MEGET beskidt meget hurtigt. Men 
flere huslige pligter har har vist sig at være en god måde at lære de helt små 
børn om det, de kalder "life skills".  
  
En kamp om vaccinen 
I august 2021 har alle børnene fået covid-19 vaccinen, hvilket er en stor milepæl 
for dem. Det var en lang og sej kamp for den daglige leder med myndighederne, 
der til at starte med ikke ville bruge midler på at vaccinere HIV-smittede.  
  
I november åbnede regeringen stille og roligt op for landet igen. Børnene er nu 
kommet tilbage i skole ca. 3 gange om ugen; resten af undervisningen foregår 
stadig online. Markeder og restauranter er åbne igen, og det samme er børnenes 
fodboldtræning til stor glæde for alle.  
 
Donation 
Børnehjemmet modtog en stor donation fra tøjmærket Cream, som er en del af 
DK Company. Cream havde designet og solgt T-shirts med børnenes tegninger 
på. Denne ekstra donation har givet børnene mulighed for at erstatte et ødelagt 
vandfilter, reparere en ødelagt bruser og lappe et hul i taget. Derudover har vi 
kunne købe et par bærbare computere, der kan hjælpe børnene igennem deres 
uddannelse, indkøbt ekstra medicin til hverdagen, alle børnene har fået udskiftet 
deres slidte slippers, og så kan børnene se frem til en udflugt i starten af 2022. 
  

Tak for hjælpen og støtten i 2021 
  
Børnene, personalet og jeg vil meget gerne takke for jeres støtte i 2021, 
det har været en stor hjælp. Det har igen været et udfordrende og 
anderledes år, hvor støtten og opbakningen fra jer har været ekstra 
påskønnet.  
 
Vi ser frem til et godt år 2022.  
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