
Skolerne skulle oprindelig starte et nyt
skoleår i begyndelsen af  maj måned, men
det er udsat til starten af juli måned.

Børnene skal derfor studere via internettet,
hvilket giver store udfordringer. Ikke alle
børn har computer og internet, men de børn,
som er thailandske statsborgere kan få hjælp
af regeringen.

Mange af de børn, som AIDS Care hjælper,
er ikke thailandske statsborgere, de er fattige
og har derfor en stor udfordring og brug for
ekstra hjælp.

 AIDS Care kan stadig besøge familier,
men besøgene er reduceret meget, da mange
er bekymrede og bange for smitte.

Derfor koncentrer AIDS Care besøgene til
at omfatte de familier, som har størst behov
for hjælp f.eks. med ris og andre madvarer.

Vær med til at bede for Thailand og for alle
de mennesker, som er påvirket af krisen.
Tak for en ekstra god gave så vi kan hjælpe,
hvor behovet er størst.

Thailand har i store træk været ’lukket
ned’, og selvom der nu langsomt åbnes
op igen, har nedlukningen haft konse-
kvenser på alle områder.

Den store forskel på situationen i
Danmark og Thailand er, at der i Thai-
land ikke findes et offentligt udbygget
socialt sikkerhedsnet og arbejdsløsheds-
forsikring m.m.

Mange har mistet deres arbejde. De
små lokale spisesteder har været lukket.
Man er på mange måder overladt til sig
selv og den nærmeste familie, som er
det sociale sikkerhedsnet.

Når næsten al aktivitet er lukket ned,
så har det helt uoverskuelige konse-
kvenser for hver enkelt familie.

Nogle af jer har været i Chiang Mai og
besøgt Chiang Mai Natbasar med et
pulserende liv af boder og handlende.

 Billedet er fra Chiang Mai Natbasar,
taget den 14.04.2020, og det beskriver
situationen i Thailand i al sin enkelthed
- ingen boder og ingen turister.

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

Corona situationen i ThailandCorona situationen i Thailand

Coronakrisen påvirker
overalt i Thailand og dermed
også AIDS Cares arbejde.



Deres mor døde i starten af april måned. Hun har

igennem nogle år haft et skrantende helbred bl.a.

fordi hun var HIV+.

Fern havde oprindelig planlagt at studere engelsk

på universitet, også selvom hun ikke kunne regne

med økonomisk støtte fra familien, som er meget

fattig. Hun havde bestået den eksamen, som gav

hende adgang til universitetet og hun var blevet

optaget.

Nu er situationen ændret og Fern er i tvivl om,

hvad hun skal. Hun er bekymret for sin lillebror nu,

da moderen er død. Faderen er ikke rigtig i stand til

at tage sig af familien.

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

Igennem de sidste par måneder, har vi haft 3 dødsfald og begravelser hos børn/familier,
som AIDS Care hjælper. Ingen af  dødsfaldene har været Covid-19 relaterede.

Dødsfald og begravelser

GoKhrua (15 år)

GoKhrua kom som ganske lille sammen

med sin bedstemor til Thailand fra Burma.

Bedstemoderen ville ikke acceptere, at

GoKhrua var blevet en kristen, og sendte

ham derfor i skole i det lokale tempel.

AIDS Care kunne ind imellem besøge ham

i templet. Han var meget ked af det og

ulykkelig over at være der. Han ønskede at

komme ud, men det ville familien ikke

tillade.

Lige før påske fandt man ham død i

templet. Han havde begået selvmord. AIDS

Care fik mulighed for at deltage i hans

begravelse fra templet.

Fern (pige, 18 år) og First (dreng, 9 år)

Ing (12 år)

Ing's bedstemor døde i april måned. Ing

har i mange år boet sammen med sin alko-

holiserede far og bedstemoder, som tog sig

af  Ing.

Nu er bedstemoderen død og Ing har

måttet flytte ind til byen for at bo hos sin

mor, som har en ny familie.

Det betyder, at Ing skal starte i en ny

skole, finde nye venner og bo hos en mor,

som hun ikke har haft meget med at gøre.

Tak for forbøn for Ing og hendes

situation.



Bed for Ahmo og hans familie, som lever
under vanskelige vilkår og er meget fat-
tige.

Bed om at AIDS Care's medarbejder må
få visdom til at hjælpe denne familie på
bedste måde.

altid let at finde arbejde.

I øjeblikket døjer hun med en forkølelse,

som tapper hende for al energi. AIDS

Care's projektleder er ikke sikker på, at det

blot er en forkølelse og holder øje med

situationen.

Tak for forbøn for denne lille familie.

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

Nye børn i AIDS Care

Napoh er 10 år gammel og bor sammen

med sin HIV-positive mor, sin 2 år gamle

lillebror og deres bedstemor. Napoh er selv

testet HIV-positiv og får livsforlængende

medicin. Napoh's forældre er separerede.

Napho's mor har været HIV+ i mange år,

men hun er ikke stærk og døjer med hel-

bredet. Det er hende, der brødføder fami-

lien ved daglejer arbejde, men det er ikke

Napoh sammen med sin mor.

Napoh's bedstemor og

lillebror

Ahmo er 13 år gammel
og bor sammen med sin
HIV-positive mor og far.
Ahmo er ikke selv smit-
tet.

Ahmo's mor er burmeser
og ikke thailandsk stats-
borger. Begge forældre
arbejder som daglejere
med markarbejde og dyr-
ker selv grøntsager på et
lille stykke jord, som til-
hører det hus, de bor i.

De bor i et 'udsat' område,
hvor mange af de unge ikke
går i skole, og der er meget
narkotika i omløb i området.

Ahmo's far er bekymret og bange for, at
hans søn skal blive indfanget i den onde
cirkel af narkotika.

Ahmo sammen med sine forældre



Så gik en mange års drøm i opfyldelse.
Pastor Num og hans kone fik den 29. maj en

søn - hans navn er Alpha.

Et stort tillykke fra alle i AIDS Care.

Arbejdet i Mai Sai har igennem mange år
haft til huse i lejede lokaler. De passede per-

fekt til de varierende behov, der er. Nu er vi
på jagt efter et nyt mødested, da det gamle

sted skal renoveres.

Vi vil gerne leje et sted, som er centralt pla-
ceret, så AIDS Care børnene nemt kan delta-

ge i lørdagssamlingerne og i de samlinger, der
er tirsdag og torsdag, hvor der hjælpes med

lektielæsning.

Tak for forbøn for dette aktuelle behov.

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 beskyttelse mod Covid-19

• Tak Gud for alle medarbejdere og volontører

• Bed for de nye børn/familier i AIDS Care

• Bed for de børn/familier som har mistet en slægtning

• Bed for nye lokaler i Mae Sai

• Bed for stigende økonomisk støtte i 2020

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 CareNYT Mobile Pay
nummer

Nyt mødested i Mae Sai

Pastor Num sammen med sin kone

Tillykke

Pastor Num sammen med sin nyfødte søn

Rejse til Thailand
Inger Lise og Mogens K. Pedersen besøgte

AIDS Care i Thailand fra 27. februar til 15.

marts 2020.

Turen gik som planlagt, og der var gode og
udbytterige besøg og møder. Turen under-

stregede vigtigheden af AIDS Care's arbejde.

Mange af de børn og familier, som AIDS

Care støtter, er fattige og har mange udfor-
dringer og problemer.

Tak for fortsat forbøn og støtte - vi har

brug for den mere end nogensinde.


