
Ny leder for AIDS Care i Thailand bliver Jaap
Den Butter, som er hollandsk missionær.

Jaap og hans familie har været missionærer i
Kina i 16 år.

I Kina arbejdede Jaap med AIDS-oplysning
ude i landsbyerne og var leder af et arbejde,
som var baseret på lokale medarbejdere. På
mange måder en struktur, der ligner AIDS
Care's måde at arbejde på.

På grund af de stramninger, som regeringen
har indført overfor mange kirker og udenland-
ske missionærer, så er det ikke længere muligt
for Jaap og hans familie at opholde sig i Kina.

Familien er nu flyttet til Chiang Mai  i Thailand
og har taget udfordringen om at lede AIDS
Care's arbejde op.

Jaap er uddannet sygeplejeske og har en ma-
ster i lægevidenskab. Jaap og hans familie er
udsendt af den protestantiske kirke i Holland.

Jaap og han kone Marieke, som også er syge-
plejeske, er nu i fuld gang med at lære thailandsk
og vil ganske langsomt blive indvolveret i arbej-
det.

På missionsturen i januar måned mødtes Inger
Lise og Mogens med Jaap og hans familie. Det
blev en meget positiv og god oplevelse for beg-
ge parter.

Tak for forbøn for dette lederskifte og for de
krævende thaistudier.

Lanette og Christoph Meister fra Schweitz
startede som ledere af AIDS Care Thailand
i 2015.

De var missionærer i OMF og blev stillet
gratis til rådighed for AIDS Care's arbejde,
som nu var et anerkendt OMF International
missionsprojekt.

Lanette og Christoph overtog ledelsen af
AIDS Care, Thailand fra Inger Lise og
Mogens Koch Pedersen, som havde startet
arbejdet i år 2000.

Lanette og Christoph var dygtige på hver
deres felt. Lanette stod for den daglige kon-
takt med AIDS Care's medarbejdere og
volontører samt kommunikation på engelsk
med bagland og donorer.

 Christoph var ansvarlig for økonomi og
budgetter, samt udvikling af en database,
hvor alle informationer, billeder m.m. bliver
opdateret. Begge underviste løbende AIDS
Care's medarbejdere og volontører.

I sommeren 2018 rejste familien på en
planlagt et års orlov i Schweitz. De har nu
besluttet, at de ikke vender tilbage til Thailand
bl.a. for at imødekomme deres datters
Lydias skolebehov.

Vi er taknemmelige for den store indsats
Lanette og Christoph har gjort i AIDS Care
og ønsker dem Guds velsignelse over deres
fremtid.

Formål:

• Støtte til AIDS ramte
  børns skolegang
• Afhjælpe akutte be-
   hov for mad, tøj m.m.
• Økonomisk hjælp til
  medicin, sygehus.
• Besøg i hjem, på sy-
   gehuse m.m.
• Give råd og vejled-
  ning
• Række ud med Guds
  kærlighed og omsorg
• Undervisning

Arbejdet er baseret på
frivillige gaver.

Netbank:
Konto 5059 7533038

MobilePay

93620

Gaver er fradragsberettiget

efter 15.600 kr. reglen

(§8A) og §12 (Gavebreve)

I Danmark er AIDS Care
et missionsprojekt fra

Bethaniakirken, Aalborg
og Vestermarkskirken,

Grindsted
 - kirker tilsluttet Det

Danske Missionsforbund.

I Thailand er AIDS Care
et OMF International

projekt i Mekong
regionen.

AIDS Care
www.aids-care.dk
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Vores vision er:
At se den onde cirkel

 af sårbarhed, som

 ofre for AIDS ofte

befinder sig i,

blive brudt.

Vi vil give konkret

hjælp til skolegang

og uddannelse og

være Guds kærlige

udstrakte hånd, som

bringer omsorg,

tilgivelse og nåde.

Hjælp til AIDS-ramte familier i Thailand og Myanmar

Lederskifte i AIDS Care, Thailand

Lanette og Christoph Meister

og deres datter Lydia

Jaap Den Butter sammen med Inger Lise



Tak for din forbøn og støtte som gjorde
dette muligt.

www.aids-care.dk
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Èn kan ikke
hjælpe alle -

 men alle kan
hjælpe én.

 AIDS Care
hjælper AIDS-
ramte børn og

deres familier 10
forskellige steder

i Nordthailand

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted

- kirker tilsluttet Det Danske Missionsforbund

"Hver gang jeg ser ind

i øjnene af en person,

som er døende af

AIDS, så har jeg den

oplevelse, at det er

Jesus, som ser ind i

mine"

Mother Teresa

De gode nyheder er,
at vi ikke behøver at

opgive håbet.
Gud inviterer os til at
være med til at dele

det håb, Han
tilbyder midt i AIDS

krisen

AIDS Care's julefester i december 2018
blev igen en success.

Mange mødte op og deltog i fejringen af
Jesu fødselsdag. Der var lege og konkurrencer,
gaver og mad til alle og evangeliet blev for-
kyndt.

Igen i år hørte nogle af de fremmødte evan-
geliet for første gang.
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Missionstur til Thailand
januar 2019

Vi kørte så videre nord på til Mae Hong

Son, hvor der var planlagt husbesøg hos
nogle af de børn og familier, som støttes af

AIDS Care.

I Mae Hong Son deltog

gruppen også i en gudstjene-
ste i en lille SHAN kirke ude i

bjergene.

Efter 250 km og 5 timers
kørsel, igennem 1864 hårnå-

lesving, nåede vi tilbage til
Chaing Mai til en fortjent

hviledag, hvor nogle af de
mange indtryk blev fordøj-

et.

Derefter gik turen til Yan-

goon i Myanmar, hvor vi be-
søgte KWEG (Karen Wo-

men Empoverment Group)
og hørte om deres arbejde

ude i landsbyerne.

Turen sluttede af  med et
besøg hos Eden ministry,

hvor vi hørte om deres
arbejde blandt prostituerede.

Derfra rejste gruppen til
København via Dubai.

Alle var mætte af indtryk

og oplevelser. Vi fik indblik i
både elendighed, smerte og

afmagt, men vi så også mis-
sionsarbejde, hvor det lykkes

at hjælpe mennesker til et
værdigt liv med håb for i dag,

håb for i morgen og håb for
          evigheden.

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af kort og

gaveposer støtter
AIDS Care unges

videregående

uddannelse.

"Behovet for

kærlighed er langt

vanskeligere at stille

end behovet for mad"

Mother Teresa

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted

- kirker tilsluttet Det Danske Missionsforbund

Tusind TAK for at jeg fik en plads på en
fantastisk rejse, skrev Karen Pedersen fra Sindal

om missionsrejsen til Thailand i begyndelsen af
2019.

Ialt var vi 17 personer, der

tog af sted fra Kastrup for at
bruge 13 dage i Thailand og

Myanmar på en rejse arrange-
ret af Det Danske Missions-

forbunds Thailandsudvalg og
AIDS Care.

Turen var en blanding af
kultur/turist- og missionsrejse,

hvor gruppen blev eksponeret
til mange forskellige oplevelser.

Turen startede med et ophold
i Bangkok, hvor vi besøgte

Grand Palace, var på dinner
cruise på floden m.m.

Derefter rejste vi til Chiang

Mai, hvor vi besøgte mediecen-
tret Fredens Stemme, som blev

grundlagt for 53 år siden af Det
Danske missionsforbund.

Derefter besøgte vi OMF's
Mekong Center, hvor vi fik en

orientering om arbejdet blandt
unåede folkeslag i Mekong

regionen, samt AIDS Care's
arbejde.

Derefter kørte vi til Mae La

flygtningelejren og fik en ople-
velse af det arbejde, der gøres

via skole, bibelskole, præstesemi-
nar m.m.

Grand Palace i Bangkok

Missionstur til Thailand
januar 2019

Elefanterne skulle der også

hilses på

Børn i flygtningelejren

Til gudstjeneste i SHAN kirke

Orkidefarm

På husbesøg



Jeg rejser den 1. april og regner med at være
i Thailand i 4 måneder. Tak for jeres forbøn

for mig og min tid i Thailand.

( Isabella kommer fra Metodistkirken i Kø-
benhavn og er involveret i kirkens sociale ar-

bejde og deres børne- og ungdomsarbejde.
Hun er derforuden en ivrig fotograf og laver

film og video.

Hun er udsendt via OMF's Serve Asia pro-
gram.)

Vi har tidligere fortalt om Oat, som var

udsat for en trafikulykke for godt 1 år siden.

Han er lam fra taljen og ned. Hans hænder er
heller ikke 100% i orden. Det går langsomt

med genoptræningen, og han har indtil nu
boet hos sin bedstefar.

Vi besøgte ham i januar måned og bad for

ham. Hans humør svigter og livsviljen er ikke
god. Han har svært ved at se meningen med

livet og se, hvordan fremtiden kunne se ud.

Det er lægernes holdning, at han ikke længere
skal bo hos bedstefaderen, og at der skal fin-

des en anden løsning.

Tak for din forbøn for Oat og for de AIDS
Care medarbejdere, som hjælper ham. Bed

om at den bedste løsning for Oat må findes.

Yderligere information:

Inger Lise og
Mogens K. Pedersen
Nollundvej 77
7200 Grindsted
Tel.: 75 33 03 22

E-mail adresse:
info@aids-care.dk

• Tak Gud for et godt 2018

• Tak Gud for en udbytterig missionstur

• Bed for lederskifte i AIDS Care, Thailand

• Bed for de nye lederes sprogundervisning

• Bed for Isabella og hendes volontørarbejde

• Bed for Oat og hans fremtid

For 250 kr.

pr.måned kan du

hjælpe os med at

hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 7533 038
Gaver er

fradragsberettiget efter
15.900 kr. reglen (§8A)

og §12 (Gavebreve)

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted

- kirker tilsluttet Det Danske Missionsforbund
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Bøn ændrer LivBøn ændrer LivBøn ændrer LivBøn ændrer LivBøn ændrer Liv

Bedeemner

Vil du hjælpe os
med at hjælpe.

Giv en fast
månedlig gave til

AIDS Cares
arbejde!

Rekvirer vores månedlige bede-mail -
 send din E-mail adresse til: bed@aids-care.dk

MobilePay
93620

MobilePay
93620

Støt AIDS Care

Oat har brug for din forbøn

Volontør til Thailand

NYT Mobile Pay
nummer

Hej, mit navn er Isabella Hønnicke jeg er 20
år gammel og er fra København.

 I sommeren 2017 var jeg for første gang i

Thailand sammen med Serve Asia by AIDS
Care teamet. 

Det var en fantastisk tur med mange gode

oplevelser og en tur, hvor jeg fik stor indsigt i,
hvordan mennesker kan være der for hinan-

den.

Siden da, har jeg glædet mig til at komme
tilbage, for bl.a. at være med i hverdagen hos

AIDS Care.

Jeg håber at kunne skabe dybere venskaber

og være med til at bringe det gode budskab,
som jeg ser AIDS Care formidler til AIDS-

ramte børn/unge og deres familier. Jeg bliver
også involveret i forskellige lejre og konferen-

cer, som OMF afholder.

Isabella Hønnicke

Oat i sin sygeseng hjemme hos bedstefaderen


