
Kjære elever, lærere og andre ansatte på Skøyenåsen skole.

Vi har tenkt på dere ofte, men det har vært veldig travle uker her nede. Vi har virkelig
gjort mye godt for ungene på det ene barnehjemmet, SCCDO, mye takket være dere!
Først av alt: teppene dere har laget ble så godt mottatt! Jakob og jeg ble også veldig
imponert og glade for dem! Vi leste opp hvert navn og alle på barnehjemmet gjentok
dem- og lo, for navnene er jo helt annerledes her! Nå har vi endelig fått hengt dem opp
på den delen av "stua" der vannet ikke renner langs veggene når det regner som verst. Se
så fint det ble!! Så god ide!

Foran teppene ser dere to datamaskiner vi
har kjøpt til dem, så de kan lære å bruke
data. Grupper av store barna kommer hjem
til oss for å lære og bruke internett og å
lage PowerPoint presentasjoner, bildet t.h.

Vi har kjøpt en matte, et lite bord og 10
puter for pengene også. Der kan de sitte og
gjøre lekser, slappe av og lese. 3 av barna
var med og kjøpte dette, de er ikke vant
med å handle for de har aldri penger å
handle for. Det var veldig hyggelig å ta de
med, de fikk bestemme.
Det er lite privatliv på barnehjemmet.
Guttene ligger veldig tett i køyesenger. De
har en litt stor boks å ha tingene sine i.
Nå har vi kjøpt skap til alle med lås.

Fra v.: Ravy, Srey Leak, Srey Nat, Manit
og Sivon lager Power Point om Portugal.

Fra v.: Vathana, Dam, Phannet og Vateak i
øverste køye.

Fra v.:Vicheka, Srey Nat, Srey Leak,
Sophea, Manit og Ravy koser seg på
matta rundt det lille bordet.



Skapene har glade, fine farger. Det er så hyggelig. Jentene fikk også en fin, blå bokhylle
til bøkene sine.
Det beste av alt: før laga de maten i en trekull ovn. Det var røyk over hele rommet. Som
å være ved bålet på en speiderleir i noen måneder. De hadde en slags pipe, men
avtrekken var ikke like god bestandig! Som gammel intensiv sykepleier og helsesøster,
tenkte jeg på lungene deres, det var ikke bra. Nå koker de på gass, utrolig bra! I det
gamle huset de bodde i, var trekull ok. Der stod ovnen litt utenfor bygningen, men her er
den inni. Likeså har de fått fin riskoker!

Dere på Skøyenåsen skole har samlet inn kr. 136
763, 18. Litt av et beløp!! Fantastisk!!
TUSEN,TUSEN,TAKK!!
Vi har fortalt at dere jobbet for pengene! Jeg
tror de er forundret at noen som bor så langt
borte vil hjelpe dem! Her er det ikke vanlig å
hjelpe noen som er fattige, her prøver folk å
karre til seg selv. Det er noe vi prøver å lære
dem; å tenke på andre og å dele det en har selv
om det er lite!
Takk for dere har delt! Håper dere kjenner på
gleden og takknemligheten ved å hjelpe andre!

Det er fint å kunne det! Tenk om alle
hjalp hverandre, selv i små ting. Bra?
Håper dere er like hyggelige mot
hverandre på skolen!
Noen av barna vil skrive til dere. Alle
sammen hilser og sier takk for alt dere
har gitt dem!
Vi ønsker dere et fint skoleår og håper å
høre fra dere!
Mvh Unni og Jakob i Phnom Penh.

Fra v.: Vicheka, Linh og Minea er glade for å
få sitt eget skap med lås.

Fra v.: Dara, Vateak, Rothana og Sivon er
også fornøyde.

Fra v.: Sivon, Unni, Ravy og Srey Leak er
kjempefornøyd med den flotte riskokeren og
gassen t.h.!




