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Tak for at have fået ordet ved vort forårsdistriktsmøde.  
Emnet er Cambodia, - mit hjertebarn! 
 
I efteråret 2016 udsendte direktøren for ”Organization for Basic Training” mr. Sophal et nødråb. 
Ved skoleårets begyndelse havde de måtte sende 100 nye børn bort, da de hverken havde råd til 
at bygge yderlige lokaler eller til at betale flere lærere. 
 
Jeg går ud fra, at alle fra materialet på vor hjemmeside er klar over, at OBT har undervist børn og 
unge gratis siden 2007 i bl.a. engelsk for at gøre det muligt for de fattigste familier, der delvis lever 
for 1$ om dagen, at give deres børn en lidt bedre chance i livet, end de selv har haft. 
 
Som nævnt på nettet sendte en lille kreds i min klub 600 $, og Charlottenlund IW besluttede, at 
OBT skulle være årets projekt. Selv om der var langt til mit mål at betale en lærer et års løn, hvilket 
vil sige 3600 $ eller godt 25.000 kr, var begyndelsen gjort. 
 
Selv om jeg ved, at hver klub har sine projekter, vil jeg inderligt bede jer, der har interesse og 
overskud til at være ambassadører for denne sag at tage den med ud i klubberne med en 
opfordring til jeres klubkammerater om at læse den altid opdaterede  hjemmeside med 
”Newsletter” og andre relevante oplysninger. 
 
Med lidt hjælp fra andre klubber i distriktet kan det ikke være umuligt  sammen at nå målet.  
 
Efter vi i Charlottenlund igen har samlet ind ved vort kaminmøde, mangler vi stadig ca. Kr.16.000. 
 
Mit store håb er, at vi i distriktet ville vælge Cambodia projektet som vort årsprojekt. 
 
Heldigvis får jeg nu uventet hjælp fra en, der meget bedre end jeg kan tale for denne sag. 
 
Angelina Jolie har som instruktør i år den 16 februar i Cambodia haft præmiere på filmen ” First 
they killed my father”. Den beskriver forholdene i landet under Khmer Rouge regimet, og blev på 
godt 4 måneder optaget i 2015 / 16.  
Det er udelukkende Cambodianere, der medvirker, hvilket var svært for mange, kun 40 år efter 
rædslerne havde fundet sted. 
Bogen af samme navn af Loung Ung købte og læste jeg for et år siden efter at have været i 
Cambodia. 
 
Jeg håber, jeg kan få lejlighed til at arrangere en biografaften for os alle på et tidspunkt. Dog vil jeg 
helst ikke vente så længe med at få et tilskud til den donation, som skal sendes inden for den 
næste måned. 
 
Hvis nogen foretrækker Mobil Pay frem for at gå på nettet og overføre til den IW konto, der står på 
vor hjemmeside, har jeg lige af samme grund oprettet den.  
 
Er der nogen spørgsmål, står jeg også hellere end gerne til rådighed. 
 
Alice Waldner 
 


