
I april måned, som er den varmeste måned i

Thailand, holder skolerne sommerferie, og

børnene er ofte overladt til sig selv.

Derfor afholder AIDS Care sommerlejre fle-

re af  de steder, hvor vi arbejder. En sommer-

lejr er fyldt med leg, sang, konkurrencer og

masser af  lovsang, bøn og bibelundervisning.

I år var der på nogle af sommerlejrene  spe-

cielt fokus på engelsk undervisning. At lære

engelsk er en vigtig del af  den udrustning, vi

kan give børnene. Der var et team fra Austra-

lien, som hjalp med dette.

For børnene er lejrene et vigtigt afbræk i en

ellers ofte vanskelig hverdag, og er med til at

skabe gode oplevelser, nye venskaber og

relationer.

Her oplever de, at de ikke er alene, og at der

er andre, som har de samme udfordringer.

Tak for din forbøn og støtte til disse lejre.

Uden den ville vi ikke have mulighed for at

afholde dem.

Tak også for forbøn for vore medarbejdere

og volontører, som gør en kæmpe indsats for,

at alt det praktiske fungerer.

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 16.300 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 børn og familier i Thailand og Myanmar

Billederne er fra vores sommerlejr i Hot området.

Lejren blev holdt i en lokal kirke.

AIDS Care SommerlejreAIDS Care Sommerlejre



som har natarbejde på en fabrik i nærområ-
det, og hun har også noget hjemmearbejde
som syerske.

Naung Gib's far døde for 3 år siden og
hendes gamle bedstemor døde for godt 1
måned siden.

Vi har i en del år vidst, at Naung Gib havde
problemer med hjertet, og at hun på et tids-
punkt skulle opereres.

Det blev hun den 9. maj, og heldigvis gik
operationen godt og uden komplikationer.
Naung Gib er nu hjemme igen.

Hun er stadig svag og har brug for megen
ro for at komme til kræfter igen.

Tak for forbøn for Naung Gib og hendes
mor. De er også stadig i sorg over bedste-
moderens død.

Bed for familiens økonomiske situation.
Operationen og begravelsen var ekstra
omkostninger for en i forvejen anstrengt
økonomi. Bed også for Naung Gibs forsatte
studier.

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

Naung Gib er en 20 år gammel pige. Hun har
været med i AIDS Care programmet, siden hun
var 9 år gammel.

Hun bor sammen med sin HIV-positive mor,

Engang imellem, så synes behovene for
forbøn for vanskelige situationer, at fylde
næsten for meget. Der er så mange
situationer, hvor vi føler os totalt magtesløse.

Så er det bare så godt, at vi ved, at Gud er
dér - også i de vanskelige og næsten håbløse
situationer.

Her er en række af  sådanne behov, som vi
vil bede dig om at tage med i dine bønner:

Gokhrua - en 14 år gammel dreng som bor
sammen med sin fattige bedstemor.

Gokhrua's bedstemor har besluttet at sende
ham til det lokale tempel for resten af hans
skolegang. Bedstemoderen, som er en stærk
buddhist, er bange for at Gokhrua bliver en
kristen.

Vi er ikke sikker på, at Gokhrua får sin livsfor-
længende AIDS-medicin, hvilket er farligt for
hans helbred. Bed for Gokhrua, og for at vore
medarbejdere må kunne besøge ham regelmæs-
sigt i templet.

Oat - den unge mand fra Mae Hong Son, som
for godt 1 år siden, blev lam p.g.a. af  en trafik-
ulykke.

Oat er nu flyttet fra sin bedstefar og bor nu hos
sin moster i Chaing Mai. Han har det meget
bedre og er i fuld gang med genoptræning af
hænder og arme.

Bed for Oat, at han fortsat må kæmpe og
opleve, at Gud er hos ham.

Bai Tuey og Bai Khaw - 2 søster  på 6
og 11 år.

Deres mor sidder nu i fængsel, fordi hun
havde narkotika på sig, da hun blev stoppet
af politiet.

Pigernes stedfar sidder også i fængsel for
at være i besiddelse af narkotika. Han kunne
ikke betale bøden og må derfor afsone den i
fængsel. Heldigvis kan pigerne være hos de-
res bedsteforældre.

Bed for hele familien. Bed om at forældre-
ne må blive sat fri af narkotikaens svøbe, og
at de må møde Jesus.

A og Auto - 14 og 17 år. Har indtil nu
boet hos deres gamle bedstefar sammen
med 3 andre børnebørn.

Bedstefaderen er nu ikke længere i stand til
at tage hånd om 5 børnebørn, og derfor er
A og Auto nu flyttet til Chiang Mai, hvor de
skal bo sammen med deres far og stedmo-
der.

A og Auto er overflyttet til AIDS Care i
Chiang Mai og skal være en del af arbejdet
dér.

Bed for A og Auto at de må klare flytning
og skoleskift uden problemer.

Bed for AIDS Care's lokale projektleder,
at hun må kunne opbygge gode relationer til
de 2 børn.

Naung Gib fik en
hjerteoperation



Icing
   Icing bor hos sin bedstemor og sin onkel. Desværre er
onklen i øjeblikket på et rehabiliterings center for narkoma-
ner.

Bed om at han må slippe fri af nakotika, og at Gud vil
beskytte Icing og hendes bedstemor, da de nu er alene.

Bedstemoderen er gammel og svagelig og kan derfor ikke
arbejde. Så den økonomiske støtte fra AIDS Care er af stor
betydning.

Bed om, at Gud må give familien, hvad de har brug for.
Bed også for vores lokale medarbejdere, at de må få visdom
til at støtte denne lille familie.

Maylee, 17 år

Maylee har boet hos sin mor og stedfar, efter Maylee's mor
og far blev skilt. For at bo tættere på uddannelsesstedet er
Maylee nu flyttet og bor hos sin far.

Maylee's mor arbejder i en forretning, og Maylees stedfader
er volontør i det lokale netværk af AIDS-smittede i området.

Maylee er blev smittet med HIV af sin mor, men Maylee
har igennem mange år fået livsforlængende medicin af rege-
ringen, så hendes helbred er godt og hun klarer sine studier
fint.

Bed for Maylee og hendes familie.

Um, 14 år

Um bor hos sine HIV-positive far og sine bedsteforældre
på faderens side. Um er selv HIV-positiv og får livsforlæn-
gende medicin af regeringen. Um's mor og far er skilt.

Um's far arbejder for et firma, som opstiller legepladser i
forlystelsesparker i det nordlige Thailand. Han er derfor ofte
væk hjemmefra.

Um's bedsteforældre er begge oppe i årene og har ikke et
stærkt helbred, men bedstefaderen forsøger ar tjene lidt
penge ved at arbejde ind imellem som daglejer, når helbredet
er til det.

Bed for Um og hendes familie.

Nye børn i AIDS Care

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

AIDS Care har i de sidste måneder taget ca. 10 nye børn ind i skoleprojektet. Der er derfor
brug for din økonomiske støtte og forbøn. Ialt hjælper vi ca. 165 AIDS-ramte børn og deres

familier hver måned.

Mød os på Missionsforbundets og
Baptisternes fælles sommestævne på

Efterskolen Lindenborg i

uge 30:  21-27. juli 2019

Du finder os i bogteltet, hvor vi sælger kort
og gaveposer.



Din støtte og forbøn har været vigtige
elementer i dette.

Ong Cho's mor er dybt ulykkelig og despe-

rat. Hun er bange for, at hendes mand finder
en ny kone i Bangkok, og hun oplever det

vanskeligt at skulle tage hånd om Ong Cho
og være ansvarlig for familiens økonomi.

Familien har burmesisk pas og dette giver

også visse komplikationer med hensyn til
livsforlængende AIDS-medicin.

Tak for forbøn for denne lille familie og

deres vanskelige situation.

Aon er 24 år gammel og har netop afsluttet sine
studier og fået sin bachelor i administration og

marketing.

Hun har været med i AIDS Care, siden hun var
10 år. Hun mistede sin mor, da hun var 4 år, og

har siden boet hos sin bedstemor og tante.

På grund af hendes lederevner, blev Aon på uni-

versitetet udpeget som ansvarlig for en beboel-
sesfløj med mere end 100 studerende.

I AIDS Care har hun deltaget i vore lørdags-

samlinger med bibelundervisning m.m. og hjul-
pet med at undervise i engelsk.

Aon har allerede fået arbejde i administrationen i

et byggemarked. Vi er taknemmelige over, at den
onde cirkel af AIDS endnu en gang er blevet

brudt.

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 gode sommerlejre

• Tak Gud et stigende antal børn vi kan hjælpe

• Bed for Naung Gib og hendes helbred

• Bed for de nye børn i AIDS Care

• Bed for alle børn og unge da et nyt skoleår er startet

• Bed for nødvendig økonomisk støtte i 2019

For 250 kr.

pr.måned kan du

hjælpe os med at

hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 7533 038
Gaver er

fradragsberettiget efter
16.300 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

Ong Cho

NYT Mobile Pay
nummer

Ong Cho er 5 år gammel og har været med i
AIDS Care i 3 år. Han bor sammen med sin

mor i Chiang Mai.

Moderen arbejder på det lokale marked fra
kl. 08 om morgenen til kl. 22 om aftenen - en

10 timers arbejdsdag, hvor hun tjener 100 Bath
(ca. dkr. 20) pr. dag. Faderen bor i øjeblikket i

Bangkok, hvor han arbejder som dagelejer i
byggeindustrien.

Faderen forlod familien for nogle måneder

siden, fordi han mente, at han kunne tjene flere
penge i Bangkok, som han så kunne sende

hjem til familien.

Efter nogle måneder kom han tilbage til
Chiang Mai for at få livsforlængende ARV-

medicin. Han blev i Chiang Mai én nat, men
han gav ingen penge til sin kone, og han forlod

familien uden nogen forsikring om at komme
tilbage.

Ong Cho sammen med sin mor

Aon fik sin universitets eksamen

Aon i sit fine eksamens dress


