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De fleste av barna og de unge på SCCDO.

SCCDO
Arbeidet i 2019 ble drevet på samme måte som i foregående år. Hovedsatsingen er SCCDO og
studentene som kommer derfra. Der dekker vi som i de siste åra alle utgiftene. Vi underviser mye og
vi er  sammen med barna og de unge. På SCCDO bor det 6 studenter,  fire som går siste år på
videregående, og tre som går på barneskolen (9, 12 og 14 år). Staben er Tola Nek og Seng Hong.
Begge jobber ved siden av arbeidet på SCCDO, men bor der.

STUDENTER
I 2019 har vi hjulpet disse studentene:
Tola (engelsk) og Vathana (fysikk)   avsluttet sine studier  med sikte på å bli lærere.  Tola fortsetter
som stab på SCCDO og Vathana har flyttet ut. Sokphie er 23 år og   ferdig som  sykepleier, men hun
ønsker videreutdanning som jordmor. I mellomtiden arbeider hun for å skaffe seg praksis. Hun er
foreldreløs og bor fremdeles på barnehjemmet. Hun er en av dem vi har kjent i 15 år! Hennes drøm
er å åpne en klinikk for fattige når hun er ferdig utdannet!

Følgende studenter fra SCCDO og fra Kunthy og Dieps barnehjem studerer ved Norton  University,
der vi får 20% rabatt på studieavgiftene:
Sitha,  Sokunthea, og Savat er alle født i 1999 og studerer engelsk tredje året,  Rathanak studerer IT
og er inne i sitt siste studieår. Disse 4 kommer fra pastor Kunthys arbeid. Minea, også født i 1999,
studerer til  sivilingeniør, tredje år og Vateak andre året.  Begge bor på SCCDO. I mange år har
Minea hjulpet  de andre på barnehjemmet med matematikk og fysikk.  Han har  allerede skrevet
kontrakt om jobb i det firmaet han har praksis i!
Sreyleak startet å studere regnskap i 2019, Yann begynte på lærerskolen. Han har flyttet til en onkel
som tar ansvar for hans videre utdannelse.
Viroth  som  lærte  montering  og  vedlikehold  av  AirCon  får  nå  praktisk  opplæring  også  som
elektriker.  Dara som lærte  å reparere biler er ferdig med utdannelsen.



To fra SCCDO fullførte høsten 2019 videregående skole. En av disse, Dam, studerer japansk, den
andre Sokshea, venter på opptak på en kokkeskole. I mellomtiden koker han mat ved SCCDO og
han lager god mat!
I år har vi betalt ca kr 50 300 til støtte for studentene i tillegg til utgiftene ved at de bor på SCCDO.

LOKALE SAMARBEIDSPARTER
Pastor Nut Pick og kona Ravy gjør en stor innsats for sitt eget folk. De  har 14 fosterbarn og mat-
og undervisningsprogram for gatebarn. De gjør også en stor innsats for folk i slummen og blant
HIV-positive og AIDS-syke kvinner og barn. De har hjulpet  kvinnene til arbeid, nå syr de blant
annet skoleuniformer. Mange av dere kjenner til englene vi solgte. De er laget av Ravy, fosterbarna
og disse kvinnene. Støtten til Pick og Ravy var lav i 2019, men økes igjen i 2020.

Pastor Kunthy og kona Diep bor og driver skole og barnehjem i en fattig landsby utenfor Phnom
Penh. De lar fattige barn gå gratis på skole. De hjelper også barn/ungdom til å fullføre videregående
skole og annen utdannelse. Vi har støttet dem i dette og til investeringer i bygg og utstyr. 
Spesielt har vi tatt en stor del av det økonomiske ansvaret for  barnehjemmet deres, der det nå bor
21 barn.

 

Barn og unge fra Diep og Kunthys barnehjem

UTGIFTER
Totalt brukte vi kr 426 000  i 2019 mot  omkring kr. 469 000  i 2018. Fordeling av utgiftene på
mottakere er vist i tabell 1 og i fig, 1.

       Tabell 1. Utgifter i norske kroner og i prosent fordelt på mottakere i 2019

NOK %
Barnehjem SCCDO 219363 51,5
Barnehjem Kunthy 123318 28,9
Studenter 50356 11,8
Skole Kunthy 13350 3,1
Annet 11192 2,6
Pastor Pich 6942 1,6
Felles 1709 0,4

Total 426230 100



Figur  1.  Utgiftene  (i  norske
kroner) fordelt på mottakere:

Figur 2. Utgiftene (i norske
kroner) fordelt på kategori:

Generell støtte er mat,  husleie, brensel, vann, strøm, klær, sko, lønn til staben, etc. 
Skolepenger er penger som kreves for at barna og studentene skal få undervisning.
Investeringer er   utbedring av bygninger, møbler, madrasser og teknisk utstyr som datamaskiner og
andre ting som forventes å vare en stund.
Undervisningsmateriell omfatter skoleuniformer, skolebøker ol.  
Helse og hygiene er medisiner, tannlege- og legebesøk∕sykehus, tannpasta, hygieniske art.
Annet omfatter fellesutgifter som transport og hjelp til å drive arbeidet mens vi er i Norge. Alle våre
utgifter til reise og opphold dekker vi privat, og de er ikke med her!
 
INNTEKTER

Tabell 2. Inntekter i 2019 fordelt på givere

Barnehjem SCCDO

Barnehjem Kunthy

Studenter

Skole Kunthy

Annet

Pastor Pich

Felles

Generell

Skole

Invest

Underv

Helse og hygiene

Annet

Kr %
Skoler, Barnehager 186538 45
Faste givere 166300 40
Andre givere 33211 8
Kirker 26000 6

412049 100



I 2019 fikk vi inn kr  412049.
Det  var de tre skolene,   Hisøy Skole,  Rykene Skole og Skøyenåsen Skole som bidrog mest til
inntektene  med  over  186  000  kr.  En  barnehage  bidro  også.   Deretter  fulgte  vår  mest  stabile
inntektskilde, de  faste giverne. Vi har nå nesten 70 faste givere  som bidrar med 100 – 500 kroner
hver måned. Dette gav over 166 000 kr. Andre givere  (ca 30 stk) som gav en eller flere ganger
bidro med over 33 000 kr.   Kirker bidro med nesten 26 000. 
I 2019 var inntektene ca 10 000 lavere enn utgiftene, men pga overskudd i 2018, er det fremdeles
penger til driften.

Vi følger pengene nøye. Dessverre er det få mennesker vi virkelig stoler på i Kambodsja. Vi har en
som ivaretar endel av arbeidet mens vi er hjemme, Im Savong. Mange av dere har møtt ham. Mens
vi er i Norge drar han jevnlig til SCCDO, prater med ungene, har med frukt og gir pengene vi
støtter med.  Dette er en god og helt nødvendig ordning. 

Vi håper dere fortsatt vil hjelpe barna/ungdommene til å komme ut av fattigdommen, få utdannelse
og dermed et bedre liv. De er veldig takknemlig for hjelpa, og  de har det fint sammen og er en glad
gjeng vi er veldig glad i! De vet hva alternativet er! Vi har akkurat hatt besøk av fire stykker som
har flyttet ut for flere år siden og det er hyggelig å se at det går bra med dem! 

Vi prøver å ikke ta inn flere barn på SCCDO, vi vet ikke hvor lenge vi har krefter til å følge opp. Vi
måtte gjøre unntak for en jente på 9 år som heter Sreylinn. Hun er forlatt av foreldrene og bodde hos
en fattig bestemor. Jenta har aldri gått på skole, hun kan ikke lese eller skrive! Nå går hun i første
klasse, 3 år forsinka, men er full av energi og sier hun har det bra! 
Har dere spørsmål, kommentarer, gode ideer ol., så er det hyggelig om dere tar kontakt på mail:
unni.jakob@gmail.com eller telefon: Jakob 99724034 og Unni 45801957.

Igjen stor takk til hver enkelt av dere for trofast støtte! Vi ønsker dere en fin  vår og sommer og ta
gjerne kontakt! I begynnelsen av mars måned er vi tilbake i Norge. 

Mange gode hilsener
Unni og Jakob.


