
I december måned holdt AIDS
Care julefester mange af de forskel-
lige steder, hvor vi arbejder.

Nogle af stederne blev julefesten
afholdt i samarbejde med en lokal
kirke. Evangeliet blev forkyndt,
masser af sang og musik, konkur-
rencer, julegaver og julemad.

Andre steder blev julen fejret ved
besøg hos familierne, hvor vores
medarbejdere og volontører uddelte
julegaver, som foruden mad og
daglige fornødenheder indeholdt
bøger om julen og evangeliet.

Tak for din støtte, som gør det
muligt for os af hjælpe de AIDS-
ramte børn og deres familier.

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 17.000 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 Thailand

AIDS Care julefester

AIDS Care julefest i Doi Law

AIDS Care julefest i Mae Chaem

Der skal pakkes mange julegaver til

AIDS Care's børn og familier.

AIDS Care julefest i

 Chiang Mai

AIDS Care julefest i Hot



www.aids-care.dk

&
Håb

Handling

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 blev 25 år gammel. Hun fik

økonomisk støtte fra AIDS Care i 9 år bl.a.

til hendes videregående uddannelse på

universitetet, hvorefter hun fik arbejde på et

kontor i Bangkok.

Nong Milk er vokset op i Doi Law hos sin

bedstemor, som i dag er 69 år gammel. Nong

Milk's forældre døde af AIDS for mange år

siden. Nong Milk stoppede med livsforlæn-

gende medicin for flere år siden, fordi den

gav hende for mange bivirkninger.

Hun kom tilbage til Doi Law i efteråret

2020, fordi hun havde mange problemer med

helbreddet.

I slutningen af januar måned 2021 blev

hun indlagt på et sygehus i Chiang Mai. Hun

kunne ikke længere selv gå og var meget svag

og tog ingen føde til sig.

Nong Milk døde i midten af  februar

måned og AIDS Care deltog i begravelsen,

som foregik i en lille lokal kirke i Doi Law.

En af AIDS Care's medarbejdere udtrykte

følgende: "Jeg følte stor sorg, da jeg så det

smukke billede af en ung pige, som nu ikke

er her længere".

Tak for forbøn for Nong Milk's bedstemor

nu, hvor hun sørger over sit barnebarn.

Nong Milk

Nong Milk sammen med sin bedstemor

Fra Nong Milk's begravelse

Bay Teuy og Bay Khaw
Bay Teuy, 8 år gammel og Bay Khaw, 13 år

gammel har haft en meget vanskelig barndom.

Begge deres forældre har været i fængsel p.g.a.

handel med narkotika. Så børnene har været i

pleje hos deres fattige bedsteforældre.

Nu er deres far død i fængslet, og moderen er

blevet løsladt og er tilbage hos børnene.

Tak for forbøn for denne lille familie, som har

det meget svært.

Bay Teyu (tv) og Bay Khaw (th)

sammen med deres mor
Deres

fattige

hjem.



Tak for forbøn for disse unge mennesker. De har brug for, at vi omslutter dem
med forbøn, så de må tage de rigtige beslutninger for deres fremtid.

Nogle af  dem bliver snart ansvarlige for deres bedsteforældre.

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

Pai

Nong Chompu er en 15 år gammel pige.
Hun kæmper med vægtproblemer bl.a. på
grund af  den medicin, hun får.

Chompu bor sammen med sin far. Hendes
mor er i fængsel i Mae Hong Son. Chompu
kommer trofast i den lokale kirke i Pai.

Geepha er en 19 år gammmel ung mand.
Han er fra en kristen Sgaw Karen familie.
Hans mor kan ikke gå p.g.a. af  svage
muskler. Geephan vil gerne uddanne sig til
politimand.

Chiang Dao

Ton Khao, 17 år gammel, Nong Oom,
18 år gammel, Icing, 15 år gammel og
Melee, 19 år gammel - de studerer alle i
byen og bor derfor ikke hos deres mor eller
far.

At bo i byen alene er udfordrende og der
er mange faldgruber, så som misbrug og
dårligt selskab.

Mae Sai

Venus, 19 år gammel, Heng 17 år
gammel og Golf, 19 år gammel har alle
afsluttet deres skolegang.

Golf har endnu ikke besluttet om han vil
studere videre. Venus vil studere turisme
og Heng fortsætter på erhvervsakademiet i
Mae Sai.

Mae Hong Son

Nong Ang er 21 år, HIV+, gift og har
lige fået et barn. Hun har været hos lægen
for at få det første check for at undersøge
om barnet også er HIV+.

 Heldigvis viste testen at barnet var HIV-
negativ.

Små glimt fra nogle af  de steder
AIDS Care arbejder



AIDS Care har ialt 15 lokale volontører
tilknyttet arbejdet foruden lokale projekt-
ledere og ansvarlig ledelse.

Tak for forbøn for disse trofaste medar-
bejdere og hjælpere.

Da vi var i Thailand i starten af 2020,

besøgte vi ham og fik lov til at bede for

ham og hans situation.

Tak om du også vil bede for ham og

hans lille familie.

Gam er 67 år gammel og HIV+. Han

har igennem mange år fået livsforlængende

medicin, men hans helbred er begyndt at

skrante.

Han har været ene med sine 2 piger i

mange år, da hans kone pludselig forlod

ham. Han har ernæret sig med smårepara-

tioner af motorcykler og opdræt af grise.

Desværre fik grisene en virus og døde,

og myndighederne har endnu ikke desinfi-

ceret marken, hvor de gik. Dette har bevir-

ket, at han er usikker på sin økonomiske

fremtid.  Han har ikke råd til at starte

forfra med griseopdræt.

Gam er bekymret for, hvem der skal

tage sig af hans piger den dag, han ikke

længere selv kan passe dem.

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 gode julefester

• Tak Gud for alle medarbejdere, volontører og ledere

• Bed for de unge, som nu studerer i byen

• Bed for Gam og hans 2 piger Nong Niw og Nong Noi

• Bed for Nong Milk's bedstemor og hendes situation

• Bed for stigende økonomisk støtte i 2021 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
17.000 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

En vanskelig situation

Lokale volontører
AIDS Care's arbejde er afhængig af

trofaste hjælpere og volontører:

Nong Dangmoo er volontør. Hun bor
sammen med sin søn. Hun er ansvarlig for
en række familier i Mae Hong Son. Hun
har et lille vaskeri i sit hjem.

Nong Tia er volontør i Mae La Noi og
bor sammen med sin 17 årige søn og
hendes mand, som gennem 10 år, har
været handicappet og sengeliggende.
Hans forældre bor der også. Nong Tia
arbejder som daglejer i markerne og
frugtplantagerne.

Phii Buakhai er volontør i Mae Hong
Son. Hun er også den lokale regerings
AIDS-specialist. Hun er buddhist, men er
meget hjælpsom i AIDS Care's arbejde
m.h.t. AIDS-information, medicin m.m.

støtter AIDS Care's arbejde

Nong Niw (tv) 11 år og Nong Noi 9 år

Han er tidligere professionel thai-bokser

og han underviser nu Nong Niw i thai-

boksning. Hun har vundet flere lokale tur-

neringer.

Nogle af AIDS Cares volontører,

medarbejdere og ledere


