
Foruden vore samlinger om lørdagen holder

vi ind imellem andre typer af seminarer både

for voksne og for teenagere/unge.

For nylig holdt vi et seminar om Child

Protection, stofmisbrug og sex og hvad bibe-

len siger om dette. Seminaret var rettet mod

teenagere/unge og 23 deltog.

Seminaret var en blanding af  undervisning

og gruppearbejde kombineret med bøn og

lovsang.

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

AIDS Care Seminar i Doi LawAIDS Care Seminar i Doi Law

Billederne er fra seminaret i Doi Law



hun er meget afhængig af
Cookie's hjælp i hjemmet
og til at tage sig af sin
lillebror Kaoklong.

Cookie er glad for at gå i
den lokale skole og ønsker
at fortsætte til 10. klasse, så
hun kan studere videre.

Hendes drøm er at kom-
me ind til politiet, og hun
skal derfor have en videre-
gående uddannelse.

I sin fritid dyrker Cookie
sport. Især er badminton
en favoritsport for hende,
og moderen bakker Coo-
kie op i dette.

Kaoklong, Cookies lille-
bror, har tilsyneladende et
godt helbred.

Han har flere gange væ-
ret til kontrol for HIV hos lægen, og der er
indtil videre ingen tegn på, at han er HIV-
smittet.

Selvom Kaoklong's far ikke længere er
sammen med moderen, så sender han regel-
mæssigt penge til familiens underhold.

Bed for denne lille familie og børnenes
fremtid.

Tanten mistede sin mand for ca. 1 år siden.
Det betyder, at hun skal finde penge til 3
personer i husholdningen, og det er en udfor-
dring og vanskeligt for tanten. Hun har store
problemer med sine knæ, som gør alt arbejde
til en udfordring.

 Tonkhaw er glad for at gå i skole og klarer
sig godt i det hele. Næste år vil hun gerne
flytte til Chiang Mai for at studere. Hun øn-
sker at finde et deltids arbejde, så hun selv
kan hjælpe med at betale for sin uddannelse.

Tonkhaws tante er ikke så begejstret for
ideen, og hun mener, at Tonkhaw lige så godt
kan blive i området, hvor de bor og studere,
hvad der nu er mulighed for.

Tonkhaw blev en kristen for 2 år siden.

Bed for Tonkhaw og hendes tante at de må
finde den bedste løsning for begge parter.

 Bed også for AIDS Cares projektleder at
hun må støtte familien på bedste måde.

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

Tonkhaw er en 15 år gammel pige.

Hendes mor og far er døde af AIDS og hun
bor nu hos sin tante og sin gamle bedstemor.

Cookie (14 år) og hendes lillebror Kaoklong
(1 år) er nye børn i AIDS Care.

Cookie's far døde af AIDS for flere år siden
og Kaoklong's far bor ikke længere sammen
med deres mor.

Moderen kæmpede i mange år med dårligt
helbred, da Cookie var mindre, og de boede en
overgang i Bangkok, men bor nu i Mae Hong
Son. Moderens helbred er nu meget bedre, men

Tonkhaw

Cookie og hendes familie

Cookie (tv) sammen med sin mor og lillebror



sket. Pranee ringede til AIDS Care's projekt-
leder, som hentede hende og forbandt
hendes sår.

I marts måned fik Pranee en parasit på
hjernen og måtte igen en tur på sygehuset,
hvor hun fik medicinsk behandling.

 Pranee har været indlagt flere gange, og
lægerne har snakket om at operere for at
fjerne parasitten. Hun er fortsat i medicinsk
behandling for parasitten og har tabt sig
meget.

Hendes mor har ikke mulighed for at
arbejde og tjene penge i øjeblikket, da hun
skal passe Pranee, når hun ofte er indlagt på
sygehuset.

Bed for denne lille familie, som har en
meget vanskelig periode med sygdom. Bed
for Parnee, at hun må komme sig og få
mulighed for at vende tilbage til skolen.

 Både Parnee og hendes mor er HIV-
positive, hvilket gør situationen mere
kompliceret.

Bed for AIDS Care's medarbejdere at de
må få visdom til at hjælpe og støtte Pranee
og hendes mor på bedste måde.

Pranee er en 20 år gammel pige. Hun har ikke
haft et let liv.

Hendes far døde af AIDS for mange år
siden, og hun har sammen med sin mor kæm-
pet for at overleve. Hun har ikke klaret sig godt
i skolen og har været fraværende mange gange.

De har begge haft store problemer med at
leve op til den thailandske kulturs standarder
for hygiejne, og det har isoleret dem fra bebo-
erne i lokalområdet.

Pranee har endnu ikke færdiggjort 9. klasse
og har i perioder været udelukket fra skolen.
Samtidig har hun været syg og indlagt på
sygehuset, men er nu hjemme igen, og det går
bedre.

Hendes lærer har nu sagt, at hun kan begynde
i skolen igen og forhåbentlig færdiggøre sin 9.
klasse.

I februar var hun udsat for en ulykke på sin
knallert. Bilen, som var involveret i ulykken,
forsvandt bare uden at checke, hvad der var

Pranee

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

AIDS Care projektleder behandler Paranees

ben efter ulykken

Chopper
Chopper har været med i AIDS Care i mange år

og har fået støtte til sin skolegang og uddannelse.

Hans far døde af AIDS for mange år siden.

Hans mor har indtil for nylig været ene om at tage

sig af  Chopper og hans storesøster.

Chopper har nu afsluttet sit studie på universitetet

og leder nu efter et arbejde som ingeniør.

 Bed for Chopper, at han må få et arbejde.

Den onde cirkel af AIDS blev brudt.



 Bygningen har nu både vægge og tag

og er forholdsvis stor. Den har et stort

samlingsrum i midten, og 2 soverum i

hver side samt badeværelser.

 Planen er, at AIDS Care skal anvende

det store rum til lørdags samlinger.

Derforuden kan bygningen være

samlings- og overnatningssted for de

forskellige teams, som kommer og hjæl-

per kirken og AIDS Care.

Det er Mae Jaem, som er AIDS

Care's lokale projektleder og præste-

kone, som har ansøgt om pengene.

Vi kan muligvis få brug for økonomi til

indretning af bygningen, så som stole, senge,

aircondition m.m.

Hvis du ønsker at støtte dette projekt

specifikt, så send din gave mærket 'Hot':

Bankoverførsel: 5059 7533038

Mobile Pay: 93620.

Husk af oplyse CPR-nummer, hvis du ikke

har givet gaver til AIDS Care tidligere.

Chiang Mai, hvor han er født.

Bed om, at alt dette må gå i orden, så

Gok kan blive thailandsk statsborger.

Det vil gøre hans fremtid meget lettere og

nemmere at få et arbejde. Processen har nu

stået på i over et år.

Gok er 14 år gammel og bor hos sin onkel og

tante. Begge hans forældre er døde af  AIDS og

tanten og onklen har 'adopteret' Gok, så han er en

del af familien, som også tæller 2 yngre 'søstre'.

Onklen og tanten arbejder som daglejere, og

onklen laver ind imellem træmøbler, som han

sælger.

Gok er ikke thailandsk statsborger, fordi hans

forældre kom fra Burma, og han blev født på et

sygehus i Chiang Mai.

AIDS Cares lokale volontør, Yui, er nu i gang

med at søge om statsborgerskab for Gok. Det er

en kompliceret process, da der skal findes mange

forskellige dokumenter. Men de lokale myndig-

heder er meget hjælpsomme

Et af probelemerne er, at få fat i Gok's

fødselsattest, som skal findes på det sygehus i

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 gode relationer til børn og voksne

• Tak Gud for de unge, som får en uddannelse og arbejde

• Bed for Tonkhaw, Cookie, Pranee, Gok og deres familier

• Bed for børnene, som AIDS Care hjælper

• Bed for vore medarbejdere og volontører

• Bed for stigende økonomisk støtte i 2019

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

Den kirke AIDS Care samarbejder med i

Hot området er ved at bygge til.

Pengene til byggeriet er kommet fra den

malaisiske ambassade og er givet bl.a. fordi,

kirken er involveret i AIDS Cares's arbejde

og holder mange AIDS Care kurser og

seminarer.

Gok

Gok på sin gamle knallert


