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Hjælp til AIDS-ramte børn og familier i Thailand og Myanmar

AIDS Care bringer lys i mørket
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.

Formål:
• Støtte til AIDS ramte
børns skolegang
• Afhjælpe akutte behov for mad, tøj m.m.
• Økonomisk hjælp til
medicin, sygehus.
• Besøg i hjem, på sygehuse m.m.
• Give råd og vejledning
• Række ud med Guds
kærlighed og omsorg
• Undervisning

Oppe i bjergene i Mae Hong Son i
nordthailand ligger en landsby, som har
navn efter bjerget landsbyen ligger ved
foden af, samt den flod som løber igennem landsbyen.
Landsbyen er åndeligt meget mørk og
en mand med indflydelse 'holder
landsbyen i sin hånd'.
Denne mand har hørt evangeliet
mange gange, har læst i bibelen og haft
mange spørgsmål, men han 'vandrer
stadig i et åndeligt mørke'.
AIDS Care støtter flere familier i
denne landsby og er på den måde med
til at sprede lys, hvor mennesker lever i
frygt, fattigdom og uden håb.
Kung Ging er en ung mor, som blev
gravid under tragiske omstændigheder.
Hun er kun 17 år og går stadig i
skole. Hun er nødt til at arbejde
samtidig, selvom det at finde arbejde
har været vanskeligt på grund af
COVID-19 situationen.

Arbejdet er baseret på
frivillige gaver.

AIDS Care dag

Netbank:
Konto 5059 7533038

Oprindelig var den årlige AIDS
Care dag planlagt til oktober måned,
men på grund af COVID-19 situationen måtte den desværre aflyses.

MobilePay

93620
Gaver er fradragsberettiget
efter 17.200 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.

Det blev så muligt at holde den i
februar måned, hvor det lykkedes at
samle nogle af vore 20 medarbejdere/volontører i Chiang Mai. På
grund af de begrænsninger COVID-19
gav kunne en del desværre ikke komme.
Det blev en god dag, hvor der blev
delt glæder, udfordringer og problemer.

Kung Ging (t.v.) sammen med AIDS Care's
lokale projektleder.

Kung Ging's familie bor i den nævnte landsby.
Vær med at til at bede om, at hun må være
åben for at høre evangeliet, og at hun må være i
stand til at finde arbejde.

Der var mulighed for fællesskab og forbøn
for hinanden og den fælles opgave AIDS
Care står midt i.
Tak for fortsat støtte og forbøn for alle
medarbejdere, volontører og ledere.

Èn kan ikke
hjælpe alle men alle kan
hjælpe én.
AIDS Care
hjælper AIDSramte børn og
deres familier 10
forskellige steder
i Nordthailand

Nong Gai
Nong Gai var sammen med sin storesøster Goy nogle af de første børn i AIDS
Care.
Nong Gai er trofast kommet til AIDS
Cares samlinger igennem mange år. Hans
mor døde, da han kun var 5 år gammel.
Han har siden boet hos sin bedstemor og
bedstefar.
Bedstefaderen har desværre været sengeliggende i flere år p.g.a. en operation i
knæet, som ikke gik, som den skulle.

Nong Gai har igennem hele sin skolegang og uddannelse fået økonomisk støtte
De gode nyheder er, fra AIDS Care.

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

I dag er han dyrlæge på et hospital i Mae
Jo, og han er flink til at besøge sine bedsteforældre.
Sammen med storesøsteren Goi støtter
Nong Gai også bedsteforældrene økonomisk, så de kan klare dagen og vejen.
Uden AIDS Care's (og dermed din)
støtte og hjælp er det ikke godt at vide,
hvordan denne families situation havde
set ud i dag.

"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

Tak for fortsat forbøn og støtte til AIDS
Cares arbejde med AIDS-ramte børn og
familier.

Nong Fresh
Nong Fresh er 12 år gammel. Han bor
sammen med sin mor og far. I det meste af
COVID-19 perioden har hans skole været
lukket, og han har bl.a. hjulpet sine forældre.
Nong Fresh er god til at spare penge op,
og da han havde sparet nok op, bad han sin
far om at købe en kalv til ham.
Da den var vokset til at være en ko, så
solgte Nong Fresh koen. De penge han
tjente, investerede han så i en en ny kalv.
Han har nu solgt flere køer og investeret
pengene i kalve.
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Nong Fresh beder om forbøn for sine
kalve og køer, da der er en del sygdom
blandt kvæg i det nordlige Thailand i øjeblikket.
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AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted
- kirker tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark

Surarat og Mot fra Pai, Mae Hong Son
Videregående
uddannelse

Surarat er 20 år gammel og AIDS Care
har støttet hendes skolegang og uddannelse siden 2016.
I 2020 var Surarat færdig i skolen og
startede med at uddanne sig til sygehjælper
på sygehuset i Pai.
I december 2021 fik hun fast arbejde
som sygehjælper på sygehuset, og hun
meddelte AIDS Care's lokale projektleder,
at hun nu ikke længere havde brug for
økonomisk støtte fra AIDS Care.
Hun foreslog at AIDS Care i stedet
støttede Mot, en 14 år gammel pige fra den
samme landsby som Surarat, og som var i
en lignende situation, som Surarat var i, da
AIDS Care startede med at støtte hende.

Via indtægterne fra
salg af kort og
gaveposer støtter
AIDS Care unges
videregående
uddannelse.

Mot kom med i AIDS Care projektet i
Pai. Hun har nu besluttet at tro på Jesus.

Tak for jeres støtte til Surarat og Mot.
Tak også for jeres forbøn for arbejdet i
Pai.

Nong Phum
Nong Phum er 18 år gammel og HIVpositiv. Han får livsforlængende medicin.
Han bor hos hans gamle bedsteforældre,
som ikke er i stand til at arbejde.
Derfor er AIDS Care's økonomiske støtte til Nong Phums skolegang og uddannelse af stor betydning.

"Behovet for
Nong Phum forsøger at finde et arbejde,
kærlighed er langt så han kan forsørge sig selv og hjælpe hans
vanskeligere at stille bedsteforældre.
end behovet for mad"
Han er nu i gang med et specielt 'uden
for skole' program, samtidig med at han
Mother Teresa
prøver at finde et arbejde.
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Han har et svingende helbred og er derfor ofte ikke i stand til at arbejde. AIDS
Care hjælper ham økonomisk med skolepenge og med at lave rapporter til skolen
m.m.
Vær med til at bede for Nong Phum at
han tager sin livsforlængende medicin og at
han overholder sine konsultationer med
lægen.

Bed også for hans bedsteforældre som
har mange problemer med helbredet.
Bed for AIDS Care's medarbejdere at
de må få visdom til at hjælpe Nong
Phum på bedste måde.

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted
- kirker tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark
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Støt AIDS Care

MobilePay
93620

Bøn ændrer Liv

Rekvirer vores månedlige bede-mail send din E-mail adresse til: bed@aids-care.dk

Sådan kunne vi gøre engang

For 250 kr. pr. måned
kan du hjælpe os
med at hjælpe ét
barn.

støtter AIDS Care's arbejde

Bedeemner
• 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 Phum, Fresh og Nong Gai og deres familier
• Bed for Kung Ging
• Bed for stigende økonomisk støtte i 2022 til AIDS Care's arbejde
Vil du hjælpe os
med at hjælpe.
Giv en fast
månedlig gave til
AIDS Cares
arbejde!

Netbank
Regnr.: 5059
Konto: 7533 038
Gaver er
fradragsberettiget efter
17.200 kr. reglen (§8A)
og §12 (Gavebreve)

MobilePay
93620
Yderligere information:

Inger Lise og
Mogens K. Pedersen
Nollundvej 77
7200 Grindsted
Tel.: 75 33 03 22
E-mail adresse:
info@aids-care.dk

Covid-19 situationen har gjort det
umuligt at samle de børn, vi støtter. I over
2 år har vi ikke kunnet samle børnene til
fællesskab og undervisning om lørdagen.
Vi håber at situationen bliver bedre i
løbet af året, så vi igen kan mødes.
Heldigvis kan vore lokale medarbejdere
stadig gå på husbesøg.
Tak for forbøn
for Covid-19 situationen i Thailand.
Selvom den er i
positiv udvikling
er der stadig lang
vej igen til mere
normale tilstande.
Vi håber, at vi
kan besøge AIDS
Care i Thailand
engang til efteråret.

AIDS Care er et missionsprojekt fra Bethaniakirken, Aalborg og Vestermarkskirken, Grindsted
- kirker tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark

