
Naung Chaiya

Bed også for hans bedsteforældre, som trofast har
taget sig af  Chaiya igennem mange år.

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 Chaiya

Naung Chaiya er en 16 år gammel dreng, som
bor hos sine bedsteforældre.

Kort tid efter at Chaiya var født, blev hans
forældre separerede. Chaya's far tog ham deref-
ter med til sine forældre, hvor han har boet lige
siden.

Chaiyas mor ved vi ikke så meget om, men
hans far døde af AIDS i 2008. Heldigvis er
Chaiya ikke smittet med HIV, men i forbindelse
med fødslen fik han for lidt ilt, hvilket har ska-
det hans hjerne, og han har store indlæringsvan-
skeligheder og har det derfor svært i skolen.

Chaiyas bedsteforældre er meget fattige. Den
eneste indkomst, de har, er deres folkepension
på Bath 600 pr. måned (ca. 100 dkr.). Derfor er
AIDS Cares økonomiske støtte til Chaiyas
skolegang af  stor betydening.

De bor i en hytte, som er faldefærdig. AIDS
Care har hjulpet med et bliktag hen over køk-
kenet, så det ikke regner ind.

Senest har bedsteforældrene haft mulighed
for, at få den ene væg til hytten repareret, da den
havde et stort hul og stod faretruende skæv.

Ingen af  bedsteforældrene kan arbejde på
grund af  alder og forskellige helbredsproble-
mer.

Chaiya kommer sammen med sin bedstefar
trofast til vores lørdagssamlinger i den lokale
kirke.

Tak for forbøn for Chaiya. Bed for hans
vanskeligheder med indlæring i skolen.

Chaiya sammen med bedstemor og bedstefar

Chaiya sammen med sin bedstefar

Den bambushytte som Chaiya bor i sammen

med bedsteforældrene



hendes skole ligger tæt ved kirken, og hvor
AIDS Cares lokale projekleder bor.

Naung Ingdois forældre siger, at hun er
HIV+, men vi ved det ikke med sikkerhed.

Forældrene håber på, at Naung Ingdoi kan
få et stipendium, så hun kan få en videre-
gående uddannelse.

Uden et stipendium vil de ikke have mulig-
hed for at betale for hendes uddannelse, også
selvom AIDS Care måske har mulighed for at
hjælpe.

Bed for Naung Ingdoi og hendes familie.

nabo's grund. Heldigvis har naboen indtil nu
accepteret dette.

I ugens løb bor Naung Baddies fætter også
i huset, da han går i samme skole som Naung
Baddie.

Bedstefaderens helbred er ikke godt. Han
har bl.a. problemer med sine nyrer og kan
derfor ikke arbejde. Så bedstemoderen har
fundet lidt arbejde som hushjælp, men hun
døjer med forhøjet blodtryk og med smerter
i benene.

Hun kan kun arbejde på halv tid, da hun
også skal passe sin syge mand, så derfor er
den økonomiske hjælp AIDS Care giver til
Naung Baddies skolegang af  stor betydning.

Naung Baddie klarer sig ikke så godt i
skolen. Han dumpede i den test, som skulle
give ham mulighed for at gå et klassetrin op.

Tak for forbøn for Naung Baddie og hans
bedsteforældre.

.

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

Naung Baddie - et vanskeligt liv

Naung Baddie er 16 år gammel. Han bor hos
sine bedsteforældre. Hans far er død af  AIDS og
hans mor har giftet sig igen og bor nu i en by 40
km syd for Chiang Mai. Engang imellem sender
moderen lidt penge, men det er ikke ofte.

Bedsteforældrenes hus er bygget på et stykke
jord, som tilhører regeringen. Men man kan kun
komme ind til deres hus ved at gå hen over en

Naung Ingdoi

Naung Ingdoi er en høj pige på 13 år. Hun bor
hos sine forældre sammen med sin nye lillesø-
ster. Naung Indois far er mentalt handicappet,
og hendes mor kan ikke læse og skrive.

Moderens graviditet kom uventet og var ikke
en glædelig overraskelse. Naung Ingdoi elsker
atletik i skolen, og hun har ofte deltaget i den
lokale kirkes aktiviteter.

I øjeblikket kan Naung Indoi ikke deltage i kir-
ken, fordi hun ikke må for forældrene, som er
buddhister.

Deres hus ligger  17-18 km fra kirken, men

Nong Ingdoi sammen med sin mor og far

Nong Ingdois nyfødte lillesøster



Myanmar (se iøvrigt foreløbigt program)

Hvis du er interesseret i at komme med på
turen, og selvom tilmeldingsfristen sikkert er
overskredet, når du læser dette, så kontakt
Neel Götz på tlf. 2041 6575 og hør om der
er flere pladsen.

Du kunne jo være heldig.

I samarbejde med Det Danske Missionsfor-
bunds Thailandsudvalg arrangeres der i
perioden 5 - 18. januar 2019 en missions- og
turistrejse til Thailand og Myanmar.

Rejsen inkluderer bl.a. et besøg hos Fredens
Stemme, flygtningelejren i Mae La, besøg hos
AIDS Care i Mae Hong Son og hos Karen
Women Empowerment Group i Yangoon,

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

Missionsrejse til Thailand og Myanmar



 AIDS Cares arbejde er velsignet med en
række trofaste medarbejdere og volontører.

Det er dem, som arbejder 'ude i fronten' og
hvor de dagligt bliver konfronteret med de
problemer og udfordringer, som børnene og
deres familier har.

 Uden disse medarbejdere og volontører ville
AIDS Care ikke være i stand til at hjælpe alle de
børn og familier, vi er i kontakt med.

AIDS Care har ialt 3 ½ ansatte og ca. 22  vo-
lontører. De er alle involveret på forskellig måde
i arbejdet. Her vil vi kort præsen-tere nogle af
dem.

Tak for din forbøn for AIDS Cares medarbej-
dere og volontører.

En stor tak for din økonomiske støtte til ar-
bejdet, som hele tiden udvikler sig, og derfor har
stigende behov for støtte.

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 trofaste medarbejdere og volontører

• Tak Gud for gode relationer til  mange børn og deres familier

• Bed for alle medarbejdere, volontører, børnene og deres familier

• Bed for Naung Chaya og hans bedsteforældre

• Bed om øgede gaveindtægter i  2018

• Bed for den planlagte missionstur og inspirationssaftenen i Vejle

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
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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

AIDS Care's trofaste medarbejdere og volontører
Aj. Bie, 26 år
Uddannet præst og har
startet en lille kirke i Doi

Law. Er volontør i AIDS
Care med ansvar for

søndagsskolen.

Rodjana, 48 år
Deltidsansat i AIDS Care
med ansvar for AIDS

undervisning på skoler og
seminarer om medicin,

ernæring m.m for HIV+
voksne. Er en del af  det

nordthailandske HIV+
netværk.

Lørdag den 29. september

Bor du på Fyn eller i Syd-Midtjylland
så læs det vedlagte brev med

indbydelse til en spændende inspira-
tions- og netværksaften i Vejle.

(Tilmelding er nødvendig)

X

Pie On, 55 år
Fuldtidsansat i AIDS Care

med ansvar for arbejdet i
Chiang Mai, handicraft

produktion og
bibelundervsining af

voksne i Doi Law.

Thia, 28 år
Volontør i AIDS Care Mae
Hong Son med ansvar for

arbejdet i Maelanoi.
Er med i det nordthai-

landske HIV+ netværk.

Phu (tv) og Dtom (th), 48 og 39 år.
Startede AIDS Cares arbejde i Chiang Dao og

er deltidsansatte projektledere.
Dtom er uddannet lærer og Phu er freelance

journalist.

Hvis denne aften bliver godt modtaget er det
planen, at der senere afholdes lignende inspira-

tions- og netværksaftener i Nordjylland og på
Sjælland.

Yderligere information fåes hos Jette Koch

Jensen, e-mail: jettekochjensen72@gmail.com

eller mobil 3036 3383


