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• 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

14.500 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,

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

Vores drøm og vision har siden starten af
AIDS Care i år 2000 været 'at bryde den onde
cirkel af sårbarhed'. Vi forsøger løbende at
evaluere vores indsats gennem spørgsmålet:
"Er det vi gør, er denne aktivitet m.m., med til
at bryde 'den onde cirkel' ?".

Sårbare børn
Vi arbejder med sårbare børn og unge. De

fleste af  dem er ikke HIV-smittede, men
mange af  dem har oplevet at én eller begge
forældre er døde.

Uden et socialt system, som vi har i Dan-
mark, er forældreløse børn overladt til bedste-
forældrene (eller anden familie). Bedsteforæl-
drene er ikke blot blevet forsørgere i en høj
alder, men de har også mistet deres eget barn,
som økonomisk skulle sørge for dem i deres
alderdom.

AIDS Care's går også på husbesøg, hvor vi
lytter og forsøger at støtte, opmuntre og vejlede
både bedsteforældre og børnebørn.

Ingen skolegang/børnearbejde
For mange af  bedsteforældrene er børnebør-

nenes skolegang 'et nødvendigt onde' som hur-
tigst muligt skal overståes, så de kan få et arbej-
de og tjene penge til livets ophold.

Børnebørnene har ofte 'arvet' deres afdøde
forældres forsørgerpligt overfor bedsteforæl-
drene.

Da mange bedsteforældre er fattige, er AIDS
Cares økonomiske støtte til børnenes skolegang
og uddannelse af største betydning, da skole-
gang og en uddannelse vil sætte børnene i stand

At bryde den onde cirkel af  sårharhed
til at få et fast arbejde i ste-
det for et daglejerarbejde og
de kan selv afgøre deres
fremtid.

Når det lykkes, er det ikke
længere deres omstændighe-
der der bestemmer fremti-
den.

Øget risiko for AIDS
Når børnene når en vis

alder, er det vigtigt at de er
informeret om HIV og
AIDS.

Derfor er AIDS Care's
undervisning om HIV og
AIDS af  største betydning.
Men viden gør det ikke
alene!

Undervisning af  de unge i de bibelske prin-
cipper for sexualliv, er ligeså vigtig.

Det er vores overbevisning at information og
viden ikke gør det alene - det må gå hånd i hånd
med forkyndelsen om den forvandling, som
troen på Jesus, gør i et menneskes liv.

HIV og tidlig død
Heldigvis har Thailand udviklet et system, hvor

alle HIV-positive statsborgere nu kan få gratis
AIDS-medicin og overførsel af  HIV-virus fra
mor til barn er kun på 1,1%. Men samtidig ser
man i Thailand en stigning i nye HIV-smittede,
især blandt unge.

Afvisning og udstødelse fra lokalsamfundet af
HIV-positive børn og voksne er stadig et stort
problem. Det er en medvirkende faktor til, at
mange forsøger at holde deres HIV-status skjult
så længe som muligt.

Oveni dette er der flere millioner mennesker i
Thailand, som ikke er thailandske statsborgere,
og dermed ikke kan drage nytte af  gratis
medicin.

Og så er vi hele cirklen rundt og kan
starte forfra med de sårbare børn.

Det eneste sted, hvor cirklen kan brydes er ved
at satse på børnenes skolegang og uddannelse og
ved at give børnene og de unge omsorg, kærlig-
hed, information og viden og muligheden for at
møde Jesus Kristus.

Tak for din forbøn, støtte og hjælp i årene der
er gået - og tak at vi må regne med dig, i årene
der kommer.
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Èn kan ikke
hjælpe alle -

 men alle kan
hjælpe én.

AIDS Care vil i
2017 hjælpe 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 julefester 2016

Julefest i Doi Law på
den nedlagte skole,

som nu er et
kulturcenter for
lokalsamfundet.

AIDS Care's julefester i 2016 blev afholdt på forskellige måder. Nogle af  de steder, hvor

AIDS Care arbejder, var julefesten i 2016 ændret til besøg i hjemmene, hvor vi så holdt en lille

fest. Andre steder blev julefesten holdt, som vi plejer, men med et dæmpet lydniveau. Alt

sammen for at vise respekt for den afdøde thailandske konge og for den erklærede landesorg,

som varer i et år.

Her er en række billeder fra de forskellige julefester

Julefest i Chiang Mai i en lokal kirke.



Julefest i Chiang Dao i det
lokale kulturcenter

En lokal sanger og hans musike-

re havde samlet penge ind på

markedet i Chiang Dao for at

støtte AIDS Care's julefest.

Andre lokale havde doneret

forskellige gaver (tæpper, bamser

m.m.) og en lokal forretning

havde sponsoreret forskellige

kager.

www.aids-care.dk

&
Håb

Handling

Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra

salg af kort og

gaveposer vil AIDS

Care i 2015 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

Julefest i Mae Sai sammen med en lokal SHAN kirke

Julefest i Mae Wang sammen med en lokalkirke

Denne lille pige i Chiang Dao,

var vågnet midt om natten og

kunne ikke sover mere, af bare

spænding over at skulle til julefest.

Hun fik en speciel gave med sig

hjem.



1 - Reducere brugerbetaling for turen. Vi

har behov for at få ca. kr. 25.000 i støtte, så

vi kan reducere totalprisen.

2 - Vi vil gerne afholde en børne-/

ungdomslejr for AIDS Care børn, og vi vil

gerne hjælpe en lokal kirke ved at male den.

Vi har et behov til dette på min. kr. 20.000.

Mærk din gave "MT17 Gave". Tak om

du vil hjælpe.

Rapport fra UNAIDS

I henhold til en netop offentliggjort rapport fra UNAIDS (oktober 2016), er Thailand det

første land i verden, som har elimineret smitte af  HIV-virus fra mor til barn (1,1% tilfælde i

2015).

Dette betyder at børn, som er født af  HIV-positive mødre, ikke længere bliver smittet. Dette

er opnået ved effektivt at teste gravide kvinder for HIV og derefter tilbyde dem AZR-medicin,

som forhindrer/reducerer risiko af  overførsel af  HIV-virus fra mor til barn.

De fleste af  de børn og unge, som AIDS Care hjælper, er ikke selv smittet med HIV, men de

lever med konsekvenserne af, at deres forældre er smittede.

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 et godt 2016 hvor økonomien balancerede

• Tak Gud for gode julefester, hvor mange hørte evangeliet

• Bed for alle medarbejdere og lokale volontører

• Bed for planlægningen af aktiviteter i 2017

• Bed for de børn og voksne, som i øjeblikket er syge

• Bed for Serve Asia by AIDS Care's planlagte missiontur

For 250 kr.

pr.måned kan du

hjælpe os med at

hjælpe ét barn.

Netbank
Regnr.: 5059

Konto: 75 33 03 8
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

Serve Asia by AIDS Care's missionstur i

sommeren 2017 er ved at være fuldtegnet.

På nuværende tidspunkt er der 9 tilmeldte

- så der er plads til 1-2 mere. Men du skal

skynde dig!

Den første team-weekend holdes den 10-

11. marts i Saralystkirken, Aarhus.

Til missionsturen har vi brug for hjælp og

støtte til følgende:

UNAIDS er FN's organisation for

bekæmpelse af  HIV/AIDS.


