
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

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

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

Teenage- og Ungdomslejr - juli 2017

Alle deltagere på AIDS Cares teenage- og ungdomslejr i juli 2017 - heriblandt 8 unge danskere.

En gruppe unge fra Danmark var på mis-

sionstur i Thailand 6-21. juli. Turen var arran-
geret af  Serve Asia by AIDS Care, som er

AIDS Cares ungdomsarbejde.

Teamet deltog i AIDS Care Thailands årlige
teenage-og ungdomslejr med sang, vidnesbyrd

og leg. Et lagkageløb med tilhørende
konkurrencer var et stort hit.

Det blev til nogle uforglemmelige

dage, både for teamet og for de
thailandske unge.

Tak for forbøn og

 støtte til turen.



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

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2017 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

samme område, er ikke inter-

esseret i at hjælpe med at pas-
se James' mor og vil ikke til-

lade ham at ansætte hjælp
udefra.

James har brug for at få et

arbejde, så han kan tjene pen-
ge til familiens daglige fornø-

denheder (engangsbleer til
voksne er dyre i Thailand),

men så vil han skulle ansætte
en person til at passe mode-

ren, mens han er på arbejde.

Da han bor langt fra alfar
vej, vil han skulle køre ret

langt på sin motorcykel for at
finde arbejde. Som situationen

er nu, er det meget vanskeligt at se en løs-
ning på James' problemer.

Han er virkelig låst fast hjemme i huset,

hvor han bor sammen med moderen, og
har ikke de store muligheder for at finde et

arbejde i lokalområdet.

AIDS Care hjælper familien økonomisk,

men det er ikke en holdbar situation i læng-
den.

Tak for forbøn for James og hans moder

i deres 'umulige' situation - for Gud er
ingenting umuligt.

James og hans mor's vanskelige forhold

James er 24 år gammel og tidligere stude-

rede han på universitetet i Chiang Mai. Hans far
døde, da han var en baby og hans mor, Saa,

som tidligere var AIDS Care voluntør, fik
fjernet en ondartet hjernesvulst i januar 2014.

I forbindelse med operationen fandt man en

anden svulst, som ikke kunne fjernes, så hun fik
strålebehandling for at reducere dens størrelse,

og hun har været syg siden da.

Mens han studerede begynd-
te James at arbejde for at tjene

penge til hans mors behandling.
Han er en dygtig blomsterde-

koratør og også en dygtig
skuespiller indenfor 'Thai likay'

genren.

Men som tiden gik, og hans

mors helbred blev dårligere og
dårligere, var han nødt til at

stoppe sine studier, for på fuld
tid at kunne passe sin syge

mor, så James fik ikke sin
eksamen.

Hun er sengeliggende og skal

hjælpes med alt. Hun kan ikke sidde eller gå,
men er bevidst om, hvad der foregår omkring

hende. Hun kan heller ikke tale, men kan lave
lyde som svar på et spørgsmål.

James kan ikke forlade huset i længere tid ad

gangen. De familiemedlemmer, som bor i

James sammen med Naung On fra AIDS Care

AIDS Care team på besøg hos Naung James og hans moder



Tam har været med i AIDS Care i 10 år.

Hun bor hos sin tante, da begge Tam's
forældre døde for mange år siden.

Hun har studeret i Chiang Mai, men nu er

det muligt at studere det samme i Mae Hong
Son, hvor tanten bor. Så sparer hun den husleje

hun skulle betale i Chiang Mai. Tanten hun bor
hos er gammel, og hendes helbred er heller

ikke for godt.

Tam har været meget bekymret for de om-

kostninger, der er ved at studere. Hun har op-
taget store lån, og hun har gennem længere tid

haft et svigtende helbred. Derfor har hun nu
besluttet at stoppe sine studier og har fået et

arbejde i en 7-eleven butik.

AIDS Care har anbefalet hende at få lavet en
HIV-test og vi vil støtte hende i at overveje sin

beslutning om at stoppe studierne.

Hun kan f.eks. studere hjemme og tage studi-
erne i et langsommere tempo. Når hun er i

Mae Hong Son, deltager hun i gudstjenesterne i
kirken i Napadjat.

Bed for Tam at hun må tage de rigtige be-

slutninger i forhold til sin fremtid.

Naung Niw - den onde cirkel blev brudt endnu en gang

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af kort og

gaveposer vil AIDS
Care i 2017 støtte 35

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

Naung Niw, 21 år gammel, har været med
i AIDS Cares støtteprogram i 9 år.

Naung Niw's far døde, da hun var 2 år
gammel, men hendes mor lever stadig og er
51 år gammel. Moderen får livsforlængende
ARV-medicin og er blevet gift igen.

Forældrene arbejder begge som daglejere
og har forskelligt forefaldende arbejde.
Derforuden går de ud i skovene for at finde
svampe, bambusskud m.m. som de sælger
på det lokale marked.

Nu har Naung Niw afsluttet sin sygepleje-
ske uddannelse og venter i øjeblikket på at
få arbejde - helst på det lokale sygehus.
Hendes uddannelsesinstitution er behjælpelig
med dette.

Naung Niw er endnu et eksempel på, at
det er muligt at bryde den onde cirkel af

AIDS.

Naung Niw sammen med sin stolte mor.

Tam - 21 år gammel

Bed for de mange AIDS Care unge,
som er i gang med at få en uddannelse.

Udfordringerne ved at studere er
store, og mange har en familie, som er

meget sårbar.

Tam fra Mae Hong Son



HIV-positive et arbejde, så de kan tjene til li-

vets ophold.

For AIDS Care er Rodjana en vigtig res-

source med dybgående viden om medicin og
kontakter ind i sundhedssystemet.

Rodjana kom til AIDS Care som buddhist,

men er i dag en personlig kristen. Tak for for-
bøn for Rodjana og for hendes helbred og

travle hverdag.

Yderligere information:

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

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

• Tak Gud for en succesfuld teenage- og ungdomslejr

• Tak Gud for Serve Asia's teamtur til Thailand

• Bed for James og hans mors situation

• Bed for de mange unge, som er i videregående uddannelse

• Bed for de børn/unge og deres familier vi løbende er i kontakt med

• Bed for alle medarbejdere og volontører og for økonomien

For 250 kr.

pr.måned kan du

hjælpe os med at

hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 7533038
Gaver er

fradragsberettiget efter
15.600 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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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

AIDS Care Outreach
Rodjana har været med i AIDS Care siden

2003. Hun startede som lokal volontør samti-

dig med, at hun var det offentlige sundheds-
systems volontør indenfor AIDS-området.

I dag er Rodjana deltidsansat i AIDS Care og

er AIDS Cares forbindelse ind i det offentlige
system. Hun bliver ofte sendt til Bangkok af

myndighederne til videregående uddannelse
indenfor HIV/AIDS området. Samtidig er

Rodjana leder af  et netværk af  HIV-positive i
hele nordthailand.

Rodjana koordinerer også AIDS Care's
undervisning om AIDS på 15 kommunale

skoler i området. En tilbagevendende aktivitet,
som løber af  stablen de kommende måneder.

Ved siden af  alle disse aktiviteter har hun en

lille systue som syer for bl.a. japanske virksom-
heder. Via dette firma kan Rodjana give andre

På teenage- og ungdomslejren var hele det

danske team på scenen og lærte bl.a. de thailand-
ske unge at synge: 'Over bjerge gennem dale'' på

dansk.

I danskernes ører lød det nu meget morsomt.

Det danske team fik også mulighed for at

bede for alle de thailandske unge, som var
med på lejren.

....mere fra ungdomslejren


