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Kære faddere og projektstøtter 

2022 har overordnet set været et godt år for børnene hos Bright 

Hope Cambodia. De har endelig haft mulighed for at vende tilbage 

til skolen og komme lidt væk fra livet i karantæne og omfattende 

COVID-19 restriktioner. Det har haft stor betydning for deres 

generelle glæde og mentale sundhed. Lempelserne i 

restriktionerne har også gjort det muligt at få flere frivillige ud på 

børnehjemmet, og børnene har derfor igen fået undervisning i 

engelsk. Derudover har børnehjemmet modtaget flere 

computere, som børnene flittigt har benyttet sig af – både til 

undervisningsrelaterede formål, men også til sjov og hygge i 

fritiden.  

Uddannelse og aktiviteter 

I starten af året var der fire af de unge på børnehjemmet, der blev 

færdige med henholdsvis high school og erhvervsuddannelser. 

Sideløbende med dette var der fire andre unge, der vendte tilbage 

til deres studier. Tre af dem befandt sig i deres afsluttende 

eksamensår og en måtte til en reeksamen pga. helbredsmæssige 

forhindringer. Herudover har to færdiggjort deres studier på 

Donbosco School, som er en teknisk uddannelse, og en anden har 

besluttet at hoppe fra dette studie. I november var der fire, der 

færdiggjorde deres high school uddannelser inden for turisme og 

landbrug. Nogle af børnene har svært ved at finde deres rette vej 

inden for uddannelse og job, og der hjælper BHC med faglige 

forløb, som bygger på samarbejde med lokale NGO’er samt både 

små og store virksomheder. Her kan de prøve kræfter med deres 

interesser og talenter gennem alt fra møder, workshops og 

praktikforløb til forskellige kurser  

Efter samfundet er blevet åbnet mere igen, har børnene også 

generelt fået flere aktiviteter at give sig til. Udover at der foregår 

mere engelskundervisning på børnehjemmet gennem de frivillige, 

så går flere også til undervisning i kunsthåndværk, fodbold, 

kortspil osv. Derudover er det muligt for børnene at komme gratis 

i den lokale DIB Club og svømme to gange om måneden. Hver 

søndag eftermiddag går alle børnene til fodboldtræning i to timer.  

Frivilligt arbejde på børnehjemmet  

Fra januar til marts var der en frivillig fra Frankrig der hjalp til på 

hjemmet, og fra februar til april kom der en fra Canada. Begge 

frivillige blev hurtigt en del af hverdagen på børnehjemmet og gav 

et stort bidrag til den daglige gang. Den frivillige fra Canada havde 

stor passion for sine engelsktimer og anvendte tests til at opdele 

børnene i grupper efter færdigheder, for dermed at målrette 

undervisningen herefter. Han var også meget til stede under 

udflugterne til DIB-klubben, hvor han gav nogle børn 

svømmeundervisning. At have frivillige, der er knyttet til  
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børnehjemmet i længere tid ad gangen, gør noget særligt for 

børnene, da de åbner sig mere op og deltager mere i de tilbudte 

initiativer. Der har været flere korttidsophold af frivillige fra 

henholdsvis Frankrig og Danmark på børnehjemmet i løbet af 

året.  

Sommeren 2022 

Hen over sommeren var der som altid lavsæson i skolen, men 

børnene gik stadig i skole og udførte deres daglige rutine. BHC gav 

stadig mulighed for at deltage i møder og træning faciliteret af 

BHC og vores NGO-partnere (M'loup Russey, House of Family). 

BHC arrangerede også nogle fester, nogle gange hjemme og nogle 

gange på en hyggelig restaurant. Under nogle nationale helligdage 

organiserede BHC ture for de børn, der ikke havde noget sted at 

tage hen, så de sammen med personalet kunne besøge deres 

hjembyer. 

Et stort tab  

2022 har også været et udfordrende år hos BHC. Nogle af de 

unge, har haft helbredsproblemer, da de ikke har været 

påpasselige med deres medicin. Dette skyldes i høj grad den 

stigmatisering, der foregår i samfundet, som de unge står over 

for, når de er kendt for at bære HIV. BHC fortsætter med at 

opfordre dem til at tage deres medicin regelmæssigt og forsøger 

at hjælpe dem bedst muligt på rette vej. Derudover har året båret 

præg af sorg og savn, da alle har været så dybt berørte og kede af 

at miste 15 årige Kim Eang, der desværre blev ramt af en kortvarig 

men hård lungesygdom. Børnehjemmet har fået hjælp og støtte 

fra gavmilde venner, frivillige, stiftere, personale og andre børn. 

BHC gjorde deres bedste for at redde hendes liv for enhver pris, 

men desværre lykkedes det ikke. Vi vil altid savne hende. Må hun 

hvile i fred.  

Stor støtte fra DK Company 

I slutningen af 2022 modtog BHC en stor donation fra DK 

Company, som er en stor dansk tøjkoncern. DKC har gennem en 

jubilæumsfest haft en indsamling og derigennem kunnet sende 

ekstra støtte til børnehjemmet.  Denne donation gør det muligt 

for børnehjemmet at realisere drømme, hjælpe børnene med 

økonomiske udfordringer, udskifte og erstatte slidte og ødelagte 

møbler og genstande i huset. En donation som denne giver lys og 

håb for børnehjemmet.  

I slutningen af 2022 kan vi glæde os over, at alle 22 børn på 

børnehjemmet har en fadder igennem Verdens Børn.  

I BHC ser vi frem til et godt år i 2023, som for mange af børnene 

betyder, at de snart skal til at stå på egne ben, finde job og et sted 

at bo. Det bliver i et stille og roligt tempo, da børnene er 

forskellige og har forskellige behov.  

Vi vil gerne takke alle som har støttet børnehjemmet i 2022. Uden 

jer, var intet af dette muligt.  

De bedste hilsner 

Camilla Toft Pedersen 

 Projektansvarlig 

 


