
Vi har i øjeblikket ikke helt
styr på alle de praktiske for-

hold.

Der er stadig mange ubesva-

rede 'hvordan og hvem' - men
vi har valgt at starte med at

hjælpe en AIDS-ramt familie i
byen Hsipaw, som ligger i den

nordlige del af Shan staten i
Myanmar.

Der er i øjeblikket 3 perso-

ner fra AIDS Care Thailand
inde i Myanmar for at forsøge

at få afklaret en lang række
spørgs-mål, i forhold til

officielt at starte et AIDS Care
arbejde i området.

 De vil besøge en række

kirker for at undersøge mu-
ligheden for et samarbejde.

Tak for forbøn og støtte til

dette nye initiativ.

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

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

Igennem flere år har vi
haft drømmen/visionen

om at starte et AIDS Care
arbejde i Myanmar.

Vores projektleder i Mae

Hong Son har igennem
flere år rejst ind til Shan-

folket inde i Myanmar for
at undervise i lokale kirker.

Ved disse besøg er hun
blevet konfronteret med

børn og familier, som er
ramt af  AIDS, men vi har

ikke følt, at tiden var mo-
den til at tage skridtet og

starte et AIDS Care arbejde
i Myanmar - og det er vi

stadig i tvivl om.

Men, som det har været
alle de andre steder, hvor vi

gennem årene har startet et
nyt arbejde, så 'overhaler'

virkeligheden os ofte - og
det har den også gjort i Myanmar.

AIDS Care i Myanmar (Burma)

Mon og hendes 5 børn på 1, 5,
6, 9 og 11 år, som AIDS Care er
startet med at hjælpe.

Hendes mand er død af  AIDS.
Hun får selv livsforlængende
medicin.

 Tak for forbøn for familien.

Hsipaw
Kina

Laos

Thailand



Ern har endnu ikke nogen planer for frem-

tiden og om, hvad hun gerne vil uddanne sig
til.

Ern's mor siger, at hun er lidt bekymret for
Ern's fremtid, da hun ikke synes, at Ern gør

nok ved letierne.

Hun beder derfor om forbøn for Ern og
om, at hun må får gode karakterer i skolen.

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

Sunday og hans bedstemor  Sunday (Søndag) er 4 år gammel og har været
med i AIDS Care i 2 år. Han bor hos sin bedste-

mor. Moderen forlod ham, da han var ca. 6 må-
neder gammel, og hun har ikke haft kontakt

med ham siden.

Sunday's far har siddet i fængsel på grund af

stofmisbrug, og det er uklart, om han stadig er i
fængslet.

Sunday går i den lokale børnehave i en landsby

i Mae Hong Son provins, så hans bedstemor kan
arbejde i markerne og tjene penge til livets op-

hold.

Det er dog en udfordring for hende at arbejde

i weekenden, da hun ikke kan sende Sunday i
børnehave. Heldigvis har bedstemoderens søster

ofte mulighed for at komme og passe ham.

Sunday elsker at drikke mælk. Det gør ham
stærk og sund på trods af hans omstændighe-

der, og så er tegnefilm i fjernsynet det store 'hit'
for Sunday.

Sunday's bedstemoder er HIV+, men får
livsforlængende medicin af regeringen.

 Tak for forbøn for Sunday og hans bedste-

moder. Bed om fortsat godt helbred for dem
begge.

Ern på 11 år sammen med sin mor

Sunday sammen med sin bedstemor

Ern og hendes mor
 Ern er 11 år gammel og går i 6. klasse i en

lokal skole i Doi Law.

Hun kom med i AIDS Care, da hun var 6 år
gammel og møder trofast op til vores lørdags-

samlinger sammen med sin mor.

Erns far døde af  AIDS, da hun var 3 år gam-
mel, og hun bor sammen med sin mor, som

heldigvis ikke er smittet med HIV.

Moderen har problemer med sit ene ben på

grund af en ulykke på motorcyklen. Så hun er
ikke i stand til at tage et hårdt arbejde.

Ern's mor er nu gift igen, og sammen med sin

nye mand arbejder hun på en frugtplantage. De
sparer op til at kunne bygge et nyt hus, så hele

familien kan være sammen.

Ind imellem har Ern boet hos sin bedstemor,

men hun ser frem til at familiens boligsituation
bliver forbedret.

Ern er dygtig i skolen og gør det godt, også

selvom hendes mor synes, at hun er lidt af en
'drengepige' da hun elsker at spille fodbold og

dyrke anden sport.



Vi håber ikke, at dette får nogen indflydelse

på vores gode forhold til det offentlige sund-
hedsvæsen. Tak for forbøn.

At se disse billeder af Faah skaber en dyb
taknemmelighed til Gud over at have fået lov

til at være en del af AIDS Care's tjeneste.

Faah var blandt de allerførste børn der

kom med i AIDS Care helt tilbage i 2001
sammen med hendes storebror Sam.

Sam fik hjælp fra AIDS Care til at få en

gartneruddannelse. Han arbejder nu i Japan.

Faah har gennem alle år været en trofast

deltager i AIDS Cares samlinger. Og selv i
dag kommer hun trofast til AIDS Cares

ungdomsmøder med bibelundervisning, bøn
og lovsang.

Faah's mor åbnede i AIDS Cares første år

sit hjem, så vi ind imellem kunne samles dér,
og hun hjalp altid til med madlavning og op-

vask, når vi samledes.

Vi mødtes med Faah her i sommer, hvor

hun var med på den lejr, som Serve Asia by
AIDS Care arrangerede. Det var imponeren-

de at høre, hvor meget hun havde 'suget' til
sig af evangeliet.

I dag har Faah fået sin uddannelse som

sygehjælper, og AIDS Care har støttet hende
økonomisk i dette forløb.

Hun er i dag en smuk ung pige på 20 år,
som nu er i stand til at klare sig selv og hjælpe

sin familie økonomisk.

Tak for støtte og forbøn igennem årene.
Bed om at Faah aldrig må glemme, det hun

har lært om Jesus.

Faah - 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

Faah med sin

første dukke som

AIDS Care gav

hende tilbage i

2001.

Faah sammen

med sin stolte mor

til dimissions dag

i august 2017.

Faah - i dag en smuk

ung kvinde som brød

'den onde cirkel' af

AIDS.

Læge Nong flyttet fra sygehuset
Igennem alle årene har en af de faste kon-

takter ind i det offentlige sundhedsvæset været
læge Nong. Hun har i en årrække haft ansvaret

for alle HIV-smittede i Doi Law området.

Hun var den første, som tilbage i 2003,
inviterede AIDS Care til at komme til hendes

klinik for at få hjælp og rådgivning.

Det var også på hendes klinik, at AIDS Care

holdt sin første julefest i 2003, og samarbejdet
med læge Nong var med til at give AIDS Care

'det blå stempel' i lokalområdet.

Læge Nong arbejder nu ikke længere på sy-
gehuset, men på en klinik og det har skabt en

del utryghed og uro, at hun nu ikke længere er
alle AIDS-patienternes faste holdepunkt.

Læge Nong (i midten) sammen med Inger Lise og

projektleder Naung On i oktober 2016



hvordan arbejdet kan udvikle sig fremover.

Tak for forbøn for vore medarbejdere og
volontører.

Montri og familien med at få etableret et nyt

hjem, hvis de kan få tildelt et jordstykke.

Tak for forbøn for denne vanskelige og
udfordrende situation.

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 mange muligheder for at række ud med hans kærlighed

• Tak Gud for AIDS Care's trofaste medarbejdere og lokale volontører

• Bed for alle de familier, vi hver måned hjælper og er i kontakt med

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

• Bed for Montri og hans families situation

• Bed for AIDS Care's økonomi. Der er brug for øget støtte.

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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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

Nyt om Montri og hans familie i Hot
I nyhedsbrevet fra december 2016 skrev vi

om 15-årige Montri og hans familie i Hot.

De havde lige fået hjælp fra en organi-
sation til at få bygget et toilet. Deres hytte

ligger på jord, som tilhører det lokale syge-
hus. Men nu har familien fået 2 måneders

frist til at flytte - men hvor skal de flytte hen?

AIDS Cares lokale volontører Phi Maem
og Mae Jam er i kontakt med kommunen

for at forsøge, om de kan få tildelt et stykke
jord, som officielt kan tilhøre Montri og

hans familie.

Uden et nyt sted, hvor de kan etablere et

nyt hjem, så ved familien, som består af
Montri, hans mor og bedstemor og hans

syge stedfader, ikke hvad de skal gøre.

Den lokale kirke, som AIDS Care arbej-
der sammen med i området, vil hjælpe

Det er ikke nemt at række ud til
familier, som er ramt af HIV/AIDS i
nordthailand.

Mange familier har store og udfor-
drende vanskeligheder. Mange af
børnene har mistet begge forældre, så
der kun er bedsteforældrene tilbage til at
tage sig af børnene.

Børnene har store udfordringer i
skolen, og mange bedsteforældre har
helbredsproblemer. Der synes ofte at
være mere mørke end lys i disse familiers
hverdag.

AIDS Care har startet samlinger af lokale
volontører og medarbejdere fra de forskellige
områder.

Her får de mulighed for at opmuntre hinanden,
dele erfaringer og sammen udvikle ideer til,
hvordan vi bedst kan hjælpe disse familier og

Træning i Doi Law

Nogle af de lokale medarbejdere og volontører fra Doi

Law, Chiang Mai og Hot.

Montri sammen med

sin mor og stedfar.

Det nye toilet som

blev lavet i december

2016


