Fra: "Nikolaj Ruwald" <nikolaj@ruwald.dk>Emne: SV: OBTDato: 5. januar 2017 kl. 20.26.12 CETTil: "'Alice Waldner'" <mail@alicewaldner.dk>Hej igen Alice,1000 tak for din mail. Virkelig dejligt at se dit indlæg i jeres medlemsblad og har også lige været et smut på jeres hjemmeside, hvor jeg også kan se at I har lagt Sophals nyhedsbrev ind. SUPER!Hvad kan jeg sige - besøget og opholdet i landsbyen og hos OBT gjorde et kæmpe stort indtryk. Der er UDEN tvivl et enormt behov for hjælp og støtte og der er for mig INGEN tvivl om at donationer til organisationen falder på et meget tørt sted og er den helt rigtige vej fremad. Samtidig er Sophals egen indsats uden sidestykke. Han bor selv i et lille blikskur på ca. 9 m2 sammen med sin datter, hvor han sover på gulvet uden madras. Han har dedikeret sit liv til landsbyen Chiro og til at skabe bedre rammer og vilkår for børnene. De lokale har gennem de alm. skoler meget begrænsede muligheder for at tilegne sig engelsk, så undervisningen på OBT er utrolig populær og selvom al undervisning er noget der foregår efter normal skolegang er det tankevækkende så mange børn der møder op. Vi var ikke selv om bord på bådene som ligger til ved Kampong Cham, men kunne også forstå på Sophal at deres besøg der sammen med børnene var en vigtig kilde til donationer. Landsbyen og OBT er dog ikke langt væk fra hvor båden ligger til (ca. 7 km.), så hvis du får muligheden en anden gang kan jeg varmt anbefale et besøg. Støtten de får i dag rækker kun til at have midlertidig lærere og det var meget et ønske at de kunne få råd til faste lærere. Samtidig havde de også mange ønsker til at udbygge infrastrukturen. De har fået etableret en pumpe der kan pumpe vand op fra floden, men de mangler en form for filteranlæg så de kan lave det om til rent drikkevand. Den koster ca. 9000 USD. Herudover havde de også en plan/ønske om at etablere en  toiletbygning som de heller ikke havde da vi var der, og som der er stigende behov for med alle de børn der kommer. Så udover lærerløn er der også mange andre behov. Der kommer også fra en del frivillige unge fra vesten som hjælper til og indgår i undervisningen. Vi mødte flere mens vi var der og det er mit indtryk at stedet og arbejdet og samværet med børnene gør et stort indtryk. Og de unge frivillige betaler jo også noget for at bo der og al støtte tæller. Så hvis vi kunne opfordre flere danske unge til at tage ud, ville dette også være en fin måde at understøtte OBT på  - og samtidig en vigtig måde at få udbredt kendskab på.Jeg vedlægger et dropbox link til nogle private udvalgte billeder fra OBT og Chiro. Det "flotte" røde malede hus er det de udlejer til besøgende. Selvom det indvendigt er meget primitivt fremstår det udefra nærmest som et slot sammenlignet med deres egne huse/hytter.https://www.dropbox.com/sh/w6zm6pbrcospc9y/AAAHSfVneE7PElO1OCuZdu-5a?dl=0Du er også velkommen til at ringe til mig. Jeg har telefon 30 98 90 10 og hvis jeg kan være behjælpelig med noget, eller hvis du kender nogen der ønsker at tage af sted og som gerne vil tale med nogen der har været der er du mere end velkommen til at give min mail og telefon videre.Mange hilsner, Nikolaj
