
som bl.a. arbejder med undervisning om AIDS
på skoler og et enkelt projekt i SHAN staten i
Myanmar.

Tak for din forbøn og støtte til dette nye
projekt.

I februar måned startede AIDS Care et
nyt projekt i området Amphur Mae Chaem.

Mae Pum er projektleder i Mae Chaem
projektet. Hun er 38 år, gift med præsten i
en lokal kirke i Mae Chaem og de har 2 piger
(16 og 11 år).

Sammen driver de også et skolehjem for
børn fra bjerglandsbyerne.

Mae Pum's nu 11-årige datter fik for nogle
få år siden konstateret en ondartet hjerne-
svulst, som blev fjernet, og hun var igennem
kemobehandling.

Hun går til kontrol i Chiang Mai hver tre-
die måned, og det ser ud til at kræften er
forsvundet.

Da Mae Pum var barn døde hendes mor af
AIDS, så hun har selv oplevet stigmatisering
og har derfor en helt naturlig forståelse af,
hvad AIDS ramte børn går igennem.

Mae Pum siger, at hun har et kald til at
arbejde med børn. Arbejdet i Mae Chaem
området er startet med 5 børn og deres
familier, men vi forventer senere på året at
øge dette antal.

Med åbningen af  Mae Chaem projektet
arbejder AIDS Care nu 10 geografiske steder
i Nordthailand foruden outreach tjenesten,

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

Nyt AIDS Care projekt

Mae Pum, projektleder

Ingdoi - 13 år Benz - 12 år

Peh - 4 år

Tactaen - 4 år

Rose - 14 år



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

Oat på 17 år i alvorlig ulykke
På vej ind til byen på sin knallert blev Oat

torpederet af  en spritbilist og kom alvorligt til
skade.

Oat brækkede nakken 2 steder og blev
opereret på et sygehus i Chiang Mai. Han blev
derefter overført til sygehuset i Mae Hong Son.

Da Inger Lise og Mogens besøgte ham på
sygehuset i Mae Hong Son, var han i bedring
og havde fået det meste af  bevægelsesevnen
tilbage i begge arme og hænder.

Han er stadig lammet fra taljen og ud i begge
ben. Det er endnu meget usikkert, hvordan
hans genoptræning vil forløbe, så Oat har brug
for megen forbøn.

Oat er en meget dygtig og intelligent ung
mand, som har været med i AIDS Care, siden
han var 7 år.

Da vi snakkede med ham for 2 år siden, for-
talte han os, at han ville læse til læge. Da vi
spurgte ham hvorfor, svarede han: "Jo, for da
jeg var 8 år døde min mor af  AIDS og inden
hun døde, lovede jeg hende, at jeg ville blive
læge, så jeg kunne hjælpe andre, som var syge."

Siden den dag har Oat gået målrettet efter at
blive så dygtig i skolen, at han kunne studere
videre til læge.

Hvordan fremtiden og hans drøm om at blive
læge nu vil forme sig står hen i det uvisse. Der

er mange spørgsmål, som der ikke er svar på i
øjeblikket.

Så tak for forbøn for Oat, hans genoptræning
og hans fremtidsdrømme. Bed om fuld helbre-
delse for Oat, så hans løfte til moderen kan op-
fyldes.

AIDS undervisning på skoler
 Hvert andet år besøger AIDS Care's team i

Doi Law 17 kommunale
skoler for at undervise om
AIDS.

Skolerne stiller lokaler til
rådighed og giver de kom-
mende teenagere mulighed
for at deltage i undervis-
ningen i skoletiden.

Undervisningen drejer sig
om, hvad AIDS er, hvordan
HIV-virus overføres og hvor-
dan man beskytter sig mod
smitte.

Samtidig får vi mulighed
for at fortælle om AIDS Care projektet og
mulighed for at dele evangeliet med de unge.

Teamet består af  AIDS Care's lokale volon-
tører, hvoraf  flere selv er HIV positive, samt
AIDS Care's ungdomspræst.

Det er en stor oplevelse at se, hvordan vore

volontører, som er specialister i emnet, un-
derviser med en fin balance mellem konkret
information og humor.

Lærerne er glade for, at vi kommer, og vi
ser denne aktivitet som vigtig i vores vision
om at bryde den onde cirkel af  AIDS.



Mae Win: Til gudstjeneste oppe i bjerge-
ne, hvor AIDS Care's arbejde er en del af  en

lille lokal kirkes arbejde.

gyndt at tage med Tomoko i hendes lokale
kirke.

Sams lillesøster Fah er ved at færdiggøre
sin uddannelse som sygeplejeske.

Hvert år besøger
AIDS Care, Danmark
arbejdet i Thailand for at
følge med i, hvordan ar-
bejdet udvikler sig.

I slutningen af
februar/starten af  marts
besøgte Inger Lise og
Mogens Koch Pedersen
arbejdet i Thailand.

Som sædvanlig var det
en dejlig oplevelse at rej-
se rundt til flere af  de
steder AIDS Care arbej-
der. Vi snakkede med
projektledere og volon-
tører, var med på hus-
besøg og mødte nogle af
de familier, som AIDS
Care hjælper.

Vi vil gerne dele et par små glimt fra vores
tur med jer.

Sam fra Doi Law

Sam og hans lillesøster Fah kom med i AIDS
Care projektet, som nogle af  de første børn
tilbage i år 2000.

Dengang var Sam 7 år og hans lillesøster 4 år
gammel. Deres mor var alene med de 2 børn,
efter faderen var død af  AIDS.

Gennem årene deltog Sam og hans lillesøster
trofast i AIDS Cares samlinger om lørdagen.
Sam færdiggjorte sin grundskole og AIDS Care
hjalp ham med at få en uddannelse som
gartner.

Sam var så dygtig, at han, sammen med 10
andre, blev udvalgt af  regeringen til at blive
sendt til Israel for at få yderligere uddannelse.

Derefter rejste Sam til Japan, hvor han fik
arbejde som gartner. Efter 3 år i Japan var Sam
nu på besøg i Thailand, for at hjælpe sin mor
økonomisk med at få hendes hus renoveret.

Den lørdag, vi var på besøg i Doi Law, kom
Sam for at hilse på os. Det blev et meget glæ-
deligt gensyn og Sam udtrykte sin taknemme-
lighed for AIDS Care's hjælp og støtte.

Sam rejser tilbage til Japan for at arbejde i
endnu 2-3 år. Derefter har han sparet så meget
op, at han kan få en god start i Thailand.

Sam fortalte, at han var kommet i kontakt
med Tomoko, som nu er tilbage i Japan. Det
viste sig, at Tomoko, som har arbejdet for
AIDS Care igennem et par år, boede ikke ret
langt fra, hvor Sam arbejder.

De er nu i løbende kontakt og Sam er be-

www.aids-care.dk
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Videregående
uddannelse

Via indtægterne fra
salg af  kort og

gaveposer vil AIDS
Care i 2018 støtte 35-

40 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

Besøg hos AIDS Care, Thailand i februar/marts

Inger Lise sammen med Sam

Lørdagssamling i Doi Law



Lørdagssamling hos AIDS Care i Chiang
Dao.

To volontører fra den lokale bibelskole i om-
rådet kommer og hjælper AIDS Care med

bibelundervisning, sang m.m.

AIDS Care er på denne måde bibelskolens

praktiksted for eleverne på skolen.

P.g.a. begravelse i den lokale kirke kunne en
del af  børnene ikke være med til lørdagssam-

lingen.

De har fået økonomisk hjælp til sygehus-
regningen fra bl.a. AIDS Care.

Hver søndag samles ca. 15 til gudtjeneste i
deres hytte i landsbyen oppe i bjergene. Bok

og Lek's to børn er raske og klarer sig godt i
skolen.

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 en god start på 2018

• Tak Gud for en god tur til AIDS Care, Thailand

• Bed for Oat's vanskelige helbredssituation efter ulykken

• Bed for det nye arbejde i Mae Chaem og alle involverede

• Bed for øgede gaveindtægter i  2018

• Bed for alle børn, familier, medarbejdere og volontører

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

Husbesøg i Mae Hong Son hos en fattig
bedstemor, som flygtede fra Burma/Myan-

mar med sit HIV-positive barnebarn, og som
nu får hjælp af  AIDS Care.

Hos AIDS Care i Chiang Mai - AIDS

Care børn og familier til gudstjeneste i lokal
kirke.

På besøg hos Bok og Lek i Mae Hong
Son. Vi har fortalt om Bok og Lek i tidligere

nyhedsbreve.

Boks ben er i klar bedring efter den motor-

cykelulykke, han var udsat for i efteråret. Han
siger: "At jeg overlevede ulykken er kun på

grund af  Gud". Bok kan nu snart begynder at
arbejde igen.

Bok og Lek sammen med Inger Lise

og AIDS Cares lokale projektleder


