
land ikke findes et offentligt udbygget
socialt sikkerhedsnet og arbejdsløsheds-
forsikring m.m.

AIDS Care har løbende besøgt mange
af vore familier for at se, hvad vi kunne
gøre/hjælpe med.

Derfor har AIDS Care i mange tilfælde
hjulpet de fattige familier med mad (ris
madolie m.m.). Selvom vi på vore husbe-
søg ofte har gaver med i form af  mad, så
er behovet ekstraordinært stort i øjeblik-
ket

Det har bevirket øgede omkostninger,
som vi ikke havde budgetteret med, da vi
ikke kendte den situation hele verden

kom i på grund af  Covid-19.

Covid-19 situationen og den økonomi-
ske usikkerhed i Danmark har bevirket,
at vi i år har set lavere gaveindtægt.

I øjeblikket ser det ud til, at vi kommer
til at mangle ca. kr. 50.000.

Tak om du har mulighed for at give en
ekstra gave i denne vanskelige situation.

Thailand har i store træk været ’lukket
ned’, og selvom man nu er ved at åbne
op igen, har nedlukningen haft konse-
kvenser på alle områder.

Det er ikke bare turistindustrien, som
coronakrisen har påvirket. Mange af
AIDS Care's familier, der i forvejen er
fattige, har nu mistet deres arbejde, som
for mange har været ved små madboder
og spisesteder.

I mange tilfælde er daglejerarbejde fa-
miliens eneste indtægtskilde, og også her
er mange uden indtægt.

Den store forskel på situationen i
Danmark og Thailand er, at der i Thai-

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

Corona situationen i ThailandEkstra hjælp til AIDS Care familier
Coronakrisen påvirker overalt i Thailand og dermed også AIDS Cares arbejde.

Billeder fra

husbesøg, hvor

vi fik mulighed

for at hjælpe

med bl.a.

madvarer.



er bedre. På længere sigt ønsker hun at finde

arbejde i Chiang Mai og bosætte sig i Doi Law,

hvor hendes bedstemor og venner bor.

Bed for Nong Milk og hendes situation. Bed

om at hun må få nye kræfter, og at hun må

kunne finde et arbejde i Chiang Mai.

skole dér.

Tak for forbøn for børnene og denne

vanskelige situation.

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

Nong Milk er 25 år gammel. Hun fik øko-

nomisk støtte fra AIDS Care i 9 år og også

støtte til hendes videregående uddannelse på

universitetet.

Nong Milk har arbejdet på et kontor i

Bangkok efter, at hun afsluttede sin universi-

tetsuddannelse.

Nong Milk er HIV+, hun har mistet sine

forældre, og er vokset op i Doi Law hos sin

bedstemor, som i dag er 69 år gammel.

Nong Milk fik livsforlængende medicin

indtil for 5 år siden. Hun stoppede med me-

dicinen, fordi den gav hende så mange bi-

virkninger.

Nu er hun tilbage i Doi Law og vil starte

med at tage medicin igen. Hun har haft prob-

lemer med helbreddet igennem længere tid og

har tabt meget i vægt.

Hun planlægger dog at vende tilbage til

Bangkok og hendes arbejde, når helbreddet

Nong Ploy og Nong Pet sammen med

deres mor i Bangkok

Nong Ploy og Nong Pet
Nong Ploy er en pige på 14 år - Nong Pet

er hendes 8 år gamle lillebror. De har fået

støtte fra AIDS Care siden 2018.

Deres forældre blev skilt for 2 år siden, og

de 2 børn har boet hos moderen, som har

boet og arbejdet i Bangkok i ca. 1 år.

Da Covid-19 ramte Thailand flyttede hun

ud af Bangkok og fik et nyt arbejde. De 2

børn tog så selv bussen til Hot i Chiang Mai

provins for at besøge deres far, som var syg.

Hans nyrer virker ikke længere, så han

skal i dialyse 2 gange om måneden. Denne

behandling koster 1.500 Bath per gang og

det skal han selv betale, da den offentlige

sygesikring ikke dækker denne type be-

handling.

Han kan ikke arbejde længere på grund af

hans dårlige helbred.

Nu er det besluttet, at hans datter Nong

Ploy på 14 år bliver i Hot for at passe ham

og gå skole dér.

Drengen, Nong Pet på 8 år rejser tilbage

til Bangkok for at bo hos sin mor og gå i

Nong Milk

Nong Milk sammen med sin bedstemor



og finde et arbejde, så hun forhåbentlig

kan få en rimelig indtægt. Tak for forbøn

for denne lille familie.

AIDS Care, men nu har en af de lokale

kirkeledere fundet et kristent ægtepar, som

ser ud til at kunne klare opgaven.

De skal samarbejde med Naung On,

vores erfarne projektleder i Doi Law.

Tak for forbøn for de nye volontører og

situationen i Mae Chaem.

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

Nong Bom
Nong Bom er 6 år gammel og bor hos

sin mor, som er fra Pow Karen bjergstam-

men.

Både Nong Bom og hans mor er HIV-

negative og deres helbred er godt. Faderen

var HIV+ og fik livsforlængende medicin.

Familien boede under elendige forhold.

Forholdene var så dårlige, at den lokale

regering hjalp dem med at få startet på et

hus - men det var kun tag og hjørnestolper.

AIDS Care foranledigede, at der blev le-

veret byggematerialer, så der kunne rejses

vægge og støbes gulve.

 Da faderen i familien drak pengene op,

så aftalte AIDS Care, at de i stedet for

penge, ville få leveret byggematerialer, så

kunne faderen færdiggøre bygningen, så

den kunne anvendes til bolig.

Desværre døde faderen i foråret, men

væggene i huset var kun halvt færdige.

AIDS Care fik arrangeret, at der blev
leveret vinduesrammer til huset.

Vi håbede på, at der var nogle naboer,

som kunne hjælpe moderen med væggene,

så vinduer kunne sættes i, og at få støbt

gulv så bygningen blev beboelig.

Og naboer hjalp. I juni måned var huset

så færdigt, at Nong Bom og hans mor kun-

ne flytte ind.

Nu, hvor faderen er død, og Nong Bom

går i børnehaveklasse, kan moderen gå ud

Nong Bom i deres

gamle hytte

Nong Bom's mor

som nu er enke

Nong Boms fars

begravelse

Det nye hus før det var færdigt

AIDS Care startede et nyt arbejde i Mae

Chaem for 2 år siden. I øjeblikket hjælper

vi 8 børn og familier.

Nu er den ledende volontør i AIDS Care

Mae Chaem stoppet. Hun fik store proble-

mer i sit ægteskab og så sig nødsaget til at

rejse fra manden og flytte til Chiang Rai.

Dette skabte nogle vanskeligheder for

Ny volontør i AIDS Care, Mae Chaem



denne planlægning, og det er endnu uklart,
hvordan og hvornår vi kommer videre.

Vi har også set lokale kirker træde til og
hjælpe familier, som AIDS Care støtter,
med byggeri, rengøring m.m.

Tak for fortsat forbøn og støtte - vi har
brug for den mere end nogensinde.

Af de børn, som AIDS Care støtter, har

flere oplevet, at nære familiemedlemmer

er døde i løbet af  i år.

Disse børn har brug for omsorg og kær-

lighed og en ven at dele sorg og savn med.

Her er AIDS Cares lokale volontører

uundværlige.

Tak for forbøn for de vanskelige situa-

tioner vore børn og medarbejdere står i.

At arbejde med AIDS-ramte børn og

familier giver ofte vanskelige situationer.

Sommetider kan vi hjælpe, andre gange

står vi magtesløse. Især er dødsfald en stor

udfordring. Vore lokale volontører, som

løbende er i kontakt med børnene og deres

familier, får jo et nært personligt forhold til

dem, de hjælper.

Det er især hårdt, når det er et barn, som

dør. I år har vi oplevet 2 dødsfald blandt

de børn, vi støtter.

GoKhrua i Mae Hong Son, som vi skrev

om i sidste nyhedsbrev, tog sit eget liv lige

før påske.

Aom, som har været med i AIDS Care i

mange år, flyttede fra Mae Hong Son om-

rådet sammen med sin mand.

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 beskyttelse mod Covid-19

• Tak Gud for alle medarbejdere og volontører

• Bed for de børn som har mistet et nært familiemedlem

• Bed for de nye volontører og arbejdet i Mae Chaem

• Bed for Nong Bom og hans mor, for Milk og hendes situation

• Bed for stigende økonomisk støtte i 2020 til AIDS Care's arbejde

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

Aom

Vanskelige situationer

Lokale initiativer
Det er meget opmuntrende at se lokal-

samfundet tage ansvar og overtage initia-
tiver, som AIDS Care tidligere har stået
for.

Igennem mange år har AIDS Care i Doi
Law området haft ansvaret for at finan-
ciere og undervise om AIDS i de lokale
kommuneskoler.

Dette arbejde har den lokale kommune
og skolerne nu overtaget financieringen
af. Det er stadig AIDS Cares volontører
og medarbejdere, som underviser teen-
agerne om AIDS, men ellers står skolerne
selv for arrangementerne.

AIDS Care undersøger nu, om det er
muligt at starte lignende undervisning i
andre områder, hvor AIDS Care arbejder.
Covid-19 situationen har indvirket på

 Uvist af  hvilken grund, stoppede hun

tilsyneladende med at tage livsforlængen-

de medicin.

Dette bevirkede, at hun udviklede

AIDS. Hun døde i juni måned kun 22 år

gammel.

AIDS

undervisning på

en lokal skole


