
få år efter, at hun blev født og Awm voksede op
hos sine fattige bedsteforældre.

De boede i en simpel hytte og ville ikke have, at
Awm sov indenfor, da hun var HIV+. Hun sov
derfor alene udenfor i mørket, og som 11 årig blev
hun voldtaget af  en mand fra Burma.

 Men mod alle odds overvandt Awm alle disse
udfordringer og vanskeligheder.

I dag er Awm 21 år. Hun er blevet gift med en
mand, som er god ved hende og sammen arbejder
de som daglejere, hvor de både har markarbejde og
passer dyr.

Awm er en kristen og deltager i en lokale kirke og
i en cellegruppe.

Awm ønsker at starte en familie og få børn. Men
da hun er HIV+, skal hun snakke med sin læge om,
hvordan hun undgår at overføre HIV-smitten til
barnet.

Ved hjælp af  bl.a. din støtte og forbøn har det
været muligt for AIDS Care at hjælpe Awm igen-
nem de svære år og få en god fremtid.

Tak for fortsat forbøn for Awm og hendes
familie.

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

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.

www.facebook.com/aids-care

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,

bliver brudt.

Vi vil give konkret

hjælp til skolegang

og uddannelse,

være Guds kærlige

udstrakte hånd, som

bringer omsorg,

tilgivelse og nåde.

Hjælp til AIDS-ramte familier i Thailand og Myanmar

Naung Awm - imod alle odds

Hendes start på livet var ikke rosenrødt.

Awm kom med i AIDS Care da hun var 8 år
gammel. Hendes mor og far var døde af  AIDS

Fra nyhedsbrev - april 2009.... en barsk oplevelse!
Awm på 11 år, som bor hos sine bed-

steforældre i Mae Hong Son, har brug for din
forbøn og støtte.

Awms onkel er lam i benene efter en mo-
torcykel ulykke. Awms bedsteforældre invite-
rede så en shaman (åndemaner) fra Burma til at
komme og helbrede Awm's onkel.

Awm må ikke sove inde i huset hos bedste-
forældrene, da bedsteforældrene er bange for
AIDS og Awm er HIV-positiv. Derfor må Awm
sove alene udenfor huset.

Dette udnyttede den 60-årige mand fra
Burma og voldtog Awm.

Manden er blevet anholdt af politiet og
sidder nu i fængsel i Mae Hong Son.

Awm ønsker fortsat at blive boende hos
bedsteforældrene. De har nu endelig indvilget i,
at bygge et værelse til Awm, så hun er mere
beskyttet.

AIDS Care har besluttet at hjælpe med at
betale for etablering af Awm's eget værelse, hvis
det er nødvendigt.

AIDS Care Mae Hong Son er i løbende
kontakt med Awm.

Tak for din forbøn for Awm.

Øverst: Awm sammen med 2 AIDS Care hjælpere.

Nederst: Awm's 'soveværelse' udenfor huset



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

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2018 hjælpe ca. 175
AIDS ramte børn
og deres familier.

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 i Chiang Dao

AIDS Care i Chiang Dao samler børnene fra
det vidtstrakte område den 3. lørdag i måneden.
Samlingerne holdes i en lokal kirke, som menig-
heden har stillet gratis til rådighed for AIDS
Care's arbejde.

En bibelskole i Chiang Dao
hjælper AIDS Care med undervis-
ningen. Da denne bibelskole har
elever fra en lang række forskellige
bjergstammegrupper, er der også
elever, som hjælper til med hus-
besøg.

Mange fra de forskellige bjerg-
stammer taler kun deres eget
sprog, og derfor er bibelskolens
elever til stor hjælp ved netop
husbesøg.

Et team fra Canada deltog i en
af  lørdagssamlingerne med dra-
ma, leg m.m.

Besøg fra Schweitz

 Igennem to uger var Gloria og Esther fra
Schweitz på besøg hos AIDS Care. Sammen
med Lanette rejste de rundt til de forskellige
steder, hvor AIDS Care arbejder.

De er meget aktive i deres lokale kirker i
Schweitz og arbejder med at gøre AIDS Cares
arbejde kendt, og de gør meget for at sælge kort
og gaveposer.

De besøgte AIDS Care i Doi Law, Chiang
Dao, Mae Hong Son, Hot, Chiang Mai og
Mae Chaem, hvor de var med på husbesøg
og deltog i lørdagssamlinger.

Sådanne besøg er vigtige for AIDS Cares
arbejde.

Den lokale præst
og hans kone

Gloria og Ester fra Schweitz



Først da genkendte Gam hans tidligere
kone og børnenes mor. Børnene havde
ingen anelse om, hvem hun var.

Hun fortalte, at hun boede i Lamphun
(syd for Chiang Mai) sammen med en anden
mand. Hun forlod familien igen uden at give
nogen information om, hvor eller hvordan
de kunne komme i kontakt med hende.

Gam prøver, så godt han nu kan, at tage
sig af  pigerne. Selvom han ser rimelig stærk
ud, er han bekymret for, hvordan hans
helbred vil udvikle sig, og hvem der vil tage
sig af  pigerne, hvis han ikke længere kan.

Niw på 8 år er glad for at gå i skole og Noi
på 6 år er lige startet i skolen. At være ene
far med to piger er ikke nemt.

Gam fortalte, at der er mennesker, som
har tilbudt ham en bil, hvis de kan få den
yngste af  pigerne. Men Gam vil under ingen
omstændigheder lade andre tage sig af
pigernes opvækst.

Tak for din forbøn for Gam og hans to
piger. De har brug for megen forbøn og
støtte.

Gam er 63 år gammel og HIV+. Han er
alene med sine 2 piger: Noi på 6 år og Niw på
8 år. Børnenes mor forlod familien for ca. 4 år
siden og bor nu sammen med en anden mand.
Hun er ikke interesseret i sine børn.

Gam får livsforlængende AIDS-medicin af
regeringen og lever af  at reparere motorcykler
og opdrætter grise, som han sælger.

Han var tidligere professionel thaibokser og
sanger, og det var her, han mødte pigernes
mor.

Når man besøger familien i deres hus, som
kun har ét værelse, så ses det tydeligt at rengø-
ring og vask ikke er Gams stærke side, selvom
pigerne ser raske og rene ud.

Huset lugter slemt af  grise, da grisene bor
under huset. Naboerne har klaget over lugten,
så Gam har prøvet at flytte grisene til en
indhegning på den anden side af  vejen, men
det resulterede i, at der blev stjålet 3, så nu er
grisene tilbage under huset igen.

Da vi sidste gang besøgte familien, var et
billede af  Niw på 8 år, som Thaibokser, det
første som Gam stolt viste os.

Gam havde trænet sin datter i thaiboksning
igennem de sidste måneder, og hun havde som
7-årig vundet sin første kamp, så både far og
lillesøster var stolte.

I januar måned kom der pludselig en flot
dame med make-up og fint tøj på besøg, men
Gam vidste ikke, hvem hun var.

Derfor spurgte han hende: "Hvad vil du?".
Hun svarede, at hun var kommet for at give
hendes døtre noget slik.

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af  kort og

gaveposer vil AIDS
Care i 2018 støtte 25-

30 unges videregåen-

de 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

I faderens fodspor som thaibokser!

Niw og Noi sammen med en besøgende

Et ældre billede af  faderen (Gam) sammen

med Niw og Noi

Noi - 6 år
Niw - 8 år



AIDS Care yder
mange forskellige

former for hjælp.

Gok på 13 år bor

hos sin tante og onkel.
Hans forældre er døde

af  AIDS.

Gok's far kom fra
Burma/Myanmar så

Gok er derfor ikke
thailandsk statsborger.

Da Gok er født i Thailand, så forsøger Yuy,
AIDS Care's lokale volontør, i øjeblikket at hjæl-

pe Gok med at få thailandsk statsborgerskab.

En process som er både kompliceret og om-
stændig. Med et thailandsk statsborgerskab er

fremtiden meget enklere for Gok.

Tak for forbøn for dette.

 Vi har i tidligere nyhedsbreve fortalt om
Kwang.

Kwang's forældre døde af  AIDS og det var
bedstemoderen, som tog sig af  Kwang.

Via den lokale skole kom Kwang med i AIDS
Care og var igennem mange år en værdifuld
hjælp i både søndagsskole og med engelsk
undervisning.

Med hjælp fra AIDS Care gennemførte
Kwang en universitetsuddannelse indenfor
medicin til husdyr og fik umiddelbart efter endt
uddannelse et arbejde.

Kwang er i dag salgschef  for nordthailand og
sælger medicin m.m. til husdyrbrug.

For en måned siden kunne Kwang indvie det
nye hus, som er blevet bygget til den gamle
bedstemoder.

Tak for din forbøn og støtte til Kwang. Hun
kan i dag klare sig selv og tage sig af  bedstemo-
deren.

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 Awm og Kwang og deres familier

• Tak Gud for gode relationer til lokale kirker

• Bed for Niw og Noy og deres far i Mae Hong Son

• Bed for Gok og for arbejdet med at få thailandsk statsborgerskab

• Bed om øgede gaveindtægter i  2018

• Bed for alle børn, familier, medarbejdere og volontører

For 250 kr.

pr.måned kan du

hjælpe os med at

hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 7533038
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

&
Håb

Handling

Bøn ændrer LBøn ændrer LBøn ændrer LBøn ændrer LBøn ændrer Liviviviviv

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
2477 8389

MobilePay
2477 8389

www.facebook.com/aids-care Støt AIDS Care

... følg os på Facebook

Lørdag den 29. september

Bor du på Fyn eller i Syd-Midtjylland
skal du sætte X i din kalender ved

lørdag den 29 september.

AIDS Care holder en spændende
inspirations- og netværksaften i Vejle

den dato.
Der kommer yderligere information
sammen med august nyhedsbrevet.

Men sæt dit X allerede nu.

X

Naung Kwang - en fantastisk historie

Kwang sammen

med sin bedstemor

Bedstemoderens

nye hus.

Forskellige former for hjælp


