
Det betyder blandt andet nedlukning af
offentlige institutioner og begrænsninger for
butikker, restauranter og sportsfaciliteter.

Der er endnu ikke et generelt udgangsfor-
bud i Thailand, men i visse provinser og i
specifikke tidsrum, er det ikke tilladt at
forlade sit hjem, med mindre det er strengt
nødvendigt.

Derudover gælder et forsamlingsforbud
med afstandskrav og antal m2  pr. person. Der
er ligeledes krav om mundbind i offentlig
transport, supermarkeder og lign.

Covid-19 situationen giver også AIDS Care
store udfordringer. Besøg hos familier og
samlinger for børn/unge er vanskeligt under
de nuværende forhold.

Tak for forbøn for COVID 19 situationen
i Thailand.

Thailand har de seneste måneder
oplevet de største smittetal siden
pandemiens start. Som resultat heraf,
har regeringen indført yderligere re-
striktioner for at stoppe den negative
udvikling.

Vaccineudrulningen har generelt
været langsom, og derfor ses der ofte
demonstrationer i Bangkoks gader,
hvor utilfredsheden med regeringen
ytres. 

På trods af at sundhedssystemet er
velfungerende, og offentlige såvel
som private hospitaler indgår i et
landsdækkende COVID-19 bered-
skab, er der bekymringer om, hvor-
vidt sundhedssystemet kan følge med
udviklingen.

I takt med smitteudviklingen er
testindsatsen også steget, der foreta-
ges nu omkring 50.000 daglige test i
Thailand. Som et resultat af smitte-
udviklingen har den thailandske
regering indført en række restriktioner
for at begrænse smitten.

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

Covid 19 i Thailand

COVID-19 situationen har gjort det

vanskeligt for mange af vore familier at

tjene til dagen og vejen.



www.aids-care.dk
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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 Napo (11 år) og Nong Pago (4 år)
er 2 LAHU børn, som bor i landsbyen
Baan Chia Chan, som ligger tæt på græn-
sen til Myanmar.

Hver gang vi besøger landsbyen samles
børnene i byen og følger med os til Nong
Napo og Nong Pagos hjem.

De bor sammen med deres HIV positive
mor og deres gamle bedstemor i en gam-
mel faldefærdig bambushytte.

Taget har store huller flere steder, som
giver solen mulighed for at lyse ind i hyt-
ten. Den har ét rum, som er opdelt i et
opholdssted med bålsted til madlavning
og bag et forhæng et soveværelse.

Nong Napo på 11 år har været HIV po-
sitiv siden fødslen og har fået livsfor-
længende medicin siden da. I skolen er
hun flere klasser bagefter sine jævnaldren-
de, da hendes udvikling er langsommere.

Lillebroderen Nong
Pago på 4 år er heldig-
vis ikke smittet med
HIV. Han går i en lo-
kal børnehave i lands-
byen.

Moderen har været
HIV positiv i 20 år og
får livsforlængende
medicin. Hun arbejder
som daglejer og kan,
hvis hun har arbejde,
tjene Bath 200 (dkr.
40-50) om dagen.

Bedstemoderen er
for gammel til at arbejde, så moderen er
alene om at tjene til familiens daglige
fornødenheder.

Vi er lidt nervøse for Nong Napo og
Nong Pago, da landsbyen har store mis-
brugsproblemer med narkotika. Det er
ikke det bedste lokalsamfund at vokse
op i.

 Vi besøger dem hver måned og forsøger
at hjælpe dem, så godt vi kan. Foruden
skolepenge har vi altid madvarer med (ris,

Nong Napo og Nong Pago

tørret kød, mælk) og andre daglige fornø-
denheder.

Vi får også lov til at bede for familien,
når vi besøger den. Vores bøn er, at de
må opleve, Guds kærlighed i deres liv og
opleve at Han er det sande lys.

Tak om I vil tage disse børn og deres
sårbare familie med i jeres forbøn.



For nogle år siden flyttede bedsteforæl-

drene til en by én times kørsel fra Mae

Sai, men Wii kom trofast i kirken 2

gange om måneden.

Her brugte hun sine evner indenfor

musik, hvor hun spillede til lovsang og

lærte andre at spille på guitar.

Da hun var færdig med skolen flyttede

hun tilbage til Mae Sai. Hun ønskede at

bo tættere på den yngste bror i Myanmar,

da en af hendes andre brødre døde.

I dag har hun et arbejde i en forretning,

som sælger kaffe, og er stadig en del af

fællesskabet i den lokale kirke.

Wii har haft mange udfordringer og

vanskeligheder i livet, men hun er

overbevist om, at Gud har hjulpet hende

igennem kriserne og er taknemmelig for,

hvordan AIDS Care har hjulpet hende

igennem mange år.

Tak for forbøn for Wii og for arbejdet i

Mae Sai i Nordthailand.

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

Wii har været med i AIDS Care igennem

mange år. Da hendes mor døde af  AIDS,

flyttede hun over grænsen til Myanmar for

at bo hos sin far og 2 brødre.

Da hun var 8 år gammel, flyttede hun

tilbage til Mae Sai i Nordthailand for at bo

hos sine bedsteforældre og for at kunne

komme i thailandsk skole og få et bedre

liv.

Hun besøgte stadig sin familie, som

boede lige over grænsen i Myanmar, men

det var tydeligt at bedsteforældrene, som

hun nu boede hos i Thailand, ikke havde

det bedste forhold til den del af familien.

Dette skabte en del frustrationer hos Wii.

Wii var dygtig i skolen. Især viste hun

gode evner indenfor musik og sprog. Da

bedsteforældrene var fattige, blev den

økonomiske hjælp AIDS Care kunne give

en stor hjælp.

Wii begyndte at deltage i vores børne-

klub og kom med på lejre. Senere deltog

hun også i ungdomsgruppen og kom i

kirken om søndagen.

Wii fra Mae Sai

Wii underviser i guitarspil i den lokale krike i Mae Sai

Wii med AIDS Care på husbesøg.



 Bedstefaderen kan ikke længere arbej-

de, så Nong Bang's bedstemoder er i øje-

blikket den eneste, som forsørger famili-

en.

Hun arbejder som daglejer med forskel-

ligt arbejde i markerne. Hun siger: "Hvis

jeg ikke har arbejde, så tjener jeg ingen

penge og kan ikke forsørge familien".

Tak for forbøn for denne sårbare fami-

lie.

Nong Bang er en 9 år gammel dreng.

Han bor i øjeblikket sammen med sin HIV-

positive far og bedsteforældre. Hans mor

døde for flere år siden. Nong Bang er ikke

smittet med HIV.

Nong Bang's far får livsforlængende

medicin, men han drikker meget. Det giver

mange problemer, både for faderen, men

også i forhold til resten af familien.

Sidste år var faderen udsat for en trafik-

ulykke, hvor han bl.a. brækkede et ben og

fik store skader i hovedet. Selvom han nu

igen kan gå, så er han handicappet p.g.a.

skaderne i hovedet, og han har vanskeligt

ved at tale normalt.

Han forsøger at finde noget arbejde, men

det er meget vanskeligt.

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 mulighederne for at hjælpe mennesker i nød

• Tak Gud for alle medarbejdere, volontører og ledere

• Bed for COVID-situationen i Thailand

• Bed for Nong Napo og Nong Pago og deres familie

• Bed for Wii i Mae Sai og for Nong Bang og familien

• 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 Care

Nong Bang og hans familie

støtter AIDS Care's arbejde

Nong Bang på 9 år

Nong Bangs gamle bedstefar og bedstemor


