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Cambodja og Laos er nabolande til 
det kendte ferieparadis Thailand. 
Begge lande er billedskønne og i 
rivende udvikling på hver sin måde, 
men store dele af befolkningen 
kæmper stadig for et liv over fattig-
domsgrænsen på cirka 13 kroner 
om dagen. I både Laos og Cam-
bodja bliver mange børn ladt alene 
tilbage, fordi deres forældre må 
tage til udlandet for at finde arbejde. 
Mange ender som børnearbejdere 
under kummerlige vilkår, nogle på 
gaden og andre i prostitution. 

Både Cambodja og Laos har hi- 
storiske ar på sjælen. Cambodja 
kæmper stadig med et retsopgør 
efter De Røde Khmerers diktatur i 
70’erne, hvor omkring 1,5 millioner 
mennesker døde af sult, tortur og 
henrettelser. Laos er indehaver af 
den tvivlsomme rekord at være det 
mest bombede land i verdenshis-
torien. Hver dag bliver folk dræbt 

af en af de 80 millioner små klyn-
gebomber fra Vietnamkrigen, der 
stadig ligger ueksploderet under 
jordoverfladen.

Målet for SOS Børnebyernes lokal- 
gruppeindsamling er at samle 2,5 
millioner kroner ind i løbet af 2017 
og 2018. Ved at støtte SOS Børne-
byernes indsamling giver du nogle 
af de mest udsatte børn i Laos og 
Cambodja en tryg barndom og 
muligheden for en bedre fremtid. 

Med venlig hilsen

Mads Klæstrup Kristensen
Direktør, SOS Børnebyerne

I 2017 OG 2018 SAMLER SOS-FRIVILLIGE IND TIL FIRE 
DANSKSTØTTEDE PROJEKTER I CAMBODJA OG LAOS. 

DERFOR SAMLER VI IND 
TIL LAOS OG CAMBODJA 

SOS BØRNEBYERNE

I LAOS OG CAMBODJA
LAOS: Lige nu vokser over 1.000 
børn op i en af vores seks børne-
byer i Laos. Den første børneby 
åbnede i Vientiane i 1993, og siden 
er fem andre kommet til i hen-
holdsvis Luang Prabang, Pakse, 
Samneua, Savannakhet og Xieng-
khouang. Børnebyer er langt fra den 
eneste måde, SOS Børnebyerne 
hjælper udsatte børn på. I Laos 
driver SOS Børnebyerne:  

 ♥ 5 ungdomshuse med 231 unge 
 ♥ 6 børnehaver med 541 børn 
 ♥ 5 skoler med 2.844 elever
 ♥ 1 teknisk skole med 144 elever 
 ♥ 3 socialcentre 
 ♥ 1 lægeklinik
 ♥ 6 børnebyer

CAMBODJA: I Cambodja 
kalder over 600 børn lige nu en 
SOS-børneby for deres hjem. 
Også her er der seks børnebyer. 
Den første åbnede i hovedstaden 
Phnom Penh i 2001, og efterfølgen-
de stødte børnebyer i Ratanakiri, 
Angor-Siem Reap, Battambang, 
Kampot og Kratie til. I Cambodja 
driver SOS Børnebyerne:  

 ♥ 3 ungdomsfaciliteter med 158 
unge

 ♥ 5 børnehaver med 502 børn
 ♥ 3 skoler med 1.217 elever
 ♥ 1 teknisk skole med 666 elever
 ♥ 5 socialcentre
 ♥ 1 uddannelsescenter for SOS-

mødre
 ♥ 6 børnebyer



Pigerne her er klassekammerater, men de bor også alle tre i børnebyen i 
Battambang. Her bor de i familiehuse sammen med deres SOS-mor og deres 
SOS-søskende. Biologiske søskende bliver sammen i samme hus, når de flytter 
ind i børnebyen. Foto: Jacob Stærk Jacobsen

SOS-børnebyen i Battambang har 
siden 2006 givet forældreløse og ud-
satte børn en tryg barndom. Der bor 
over 140 børn i børnebyen fordelt på 
15 familiehuse. 

Over 500.000 børn i Cambodja 
har mistet en eller begge forældre, 
og endnu flere bliver efterladt hos 
naboer eller slægtninge, fordi deres 
forældre tager til udlandet i søgen 
efter et arbejde. 

Nogle af de mange børn, der står 
uden voksenomsorg, flytter ind i 
en SOS-børneby. Her får de en 
SOS-mor, der tager sig kærligt af 
dem og sikrer dem en tryg og stabil 
tilværelse. Hvis der er tale om en 
søskendeflok, flytter alle børnene ind 
i samme familiehus og får samme 
SOS-mor. 

For at blive SOS-mor skal man 
gennemføre et langt træningsforløb. 
Her lærer mødrene blandt andet at 
tage sig af børn, der tidligt i livet har 
været udsat for traumer af den ene 
eller anden art. 

SOS-BØRNEBYEN 
I BATTAMBANG

HVEM FÅR HJÆLP?

Den frivillige indsamling går til fire danske projekter i Cambodja og Laos:

 ♥ SOS-børnebyen i Battambang i Cambodja
 ♥ Familieprogrammet i Battambang i Cambodja
 ♥ Ungdomshusene i Phenom Penh i Cambodja
 ♥ SOS-skolen i Luang Prabang i Laos



Arun er 52 år og far til tre børn. Tidligere forsøgte Arun at brødføde sin 
familie ved at dyrke ris på sin lille rismark. Men området blev ramt af tør-
ke tre år i træk, og rismarken gav hverken nok til at mætte familien eller 
til at skabe en indkomstkilde. 

Gennem SOS Børnebyernes familieprogram fik Arun sidste år fem 
høns. I dag er flokken vokset til 14 – og han har endda solgt en del af 
hønsene videre ad flere omgange. Aruns hønsehold giver hver dag 
cirka 36 æg og er både en vigtig kilde til protein for familien og en stabil 
indkomstkilde. 

Der skal så lidt til at gøre en stor forskel.

SOS Børnebyerne hjælper ikke 
kun, når et barn er blevet forladt 
eller forældreløst. Vi arbejder også 
på at forebygge, at familier går i 
opløsning.

I Battambang kan udsatte familier 
få individuel hjælp, der er med til at 
sikre, at barnet kan blive boende 
hos sin egen familie og leve et godt 
liv der. 

Hjælpen afhænger af problemet. 
Hvis forældrene har brug for pas-
ning af deres børn, så de selv kan 
arbejde og tjene penge, får de det. 

Hvis det kniber med at skaffe mad 
nok, kan børnene få et dagligt, 
nærende måltid mad gennem fami-
lieprogrammets ernæringsprogram. 

SOS Børnebyernes medarbejdere 
i Cambodja laver et stort stykke 
opsøgende arbejde. De besøger 
blandt andet familier og sikrer dem 
adgang til læge eller tandlæge efter 
behov. Forældrene bliver tilbudt 
undervisning i ernæring, hygiejne 
og pasning af deres børn, og de 
kan også komme med i spare-låne-
grupper og på den måde øge deres 
indtægt.

FAMILIEPROGRAMMET 
I BATTAMBANG

Foto: Mathilde Oda Meyer



Drengene i ungdomshuset i Phnom Penh styrer selv madlavning, indkøb og 
rengøring. Deres ungdomsleder bor sammen med dem og træder til med 
støtte og vejledning, når teenagelivet bliver for svært. De unge er i gang med 
forskellige uddannelser på universitet eller teknisk skole.

Foto: Karoline Skjernov 

Der kommer et tidspunkt i ethvert 
SOS-barns liv, hvor man er blevet 
stor nok til at flytte hjemmefra. Men 
når man har tilbragt det meste af sin 
barndom i den beskyttede børneby, 
kan mødet med den virkelige verden 
godt være overvældende. 

I Phnom Penh har SOS Børne-
byerne to ungdomshuse i nærheden 
af børnebyen. Her bor i alt 49 unge, 
der alle er vokset op i børnebyen, 
og som står på tærsklen til voksen-
livet. De flytter typisk ind, når de er 
omkring 15-17 år, og bliver boende 
til de er 22-23 år og enten er fær-
dige med eller godt i gang med en 
uddannelse.

I ungdomshusene forbereder 
de unge sig på at blive klar til et 
selvstændigt liv. De står selv for alle 
praktiske gøremål som madlavning, 
tøjvask, rengøring og hvordan man 
lægger et husholdningsbudget og 
får lommepengene til at række til 
slutningen af måneden. 

De unge mennesker er dog ikke helt 
alene. I huset bor også en ung-
domsleder, som vejleder dem om 
skoleudfordringer, karrierevalg og 
andre komplicerede valg i de svære 
teenageår. Her er ingen kære SOS-
mor – men heldigvis bor hun ikke 
længere væk, end at de unge kan 
besøge hende, hvis savnet bliver for 
stort. 

UNGDOMSHUSENE 

I PHNOM PENH



I Laos går kun omkring fire ud af ti 
børn i skole i mere end seks år, og 
kun omkring en fjerdedel får det, 
der svarer til en studentereksamen. 
Mange børn har ikke mulighed for at 
komme i skole, fordi de skal hjælpe 
deres forældre med at tjene penge 
til dagen og vejen.

Uddannelse er den sikreste vej ud 
af fattigdom. Med en uddannelse er 
børn bedre stillet til at få sig et godt 
job og skabe et selvstændigt liv. 
Derfor har mange SOS-børnebyer 
en SOS-skole. 

SOS-skolen i Luang Prabang har 
plads til over 400 elever, der mod-
tager undervisning på primary og 
secondary level, hvilket svarer til 12 
års skolegang. En del af eleverne 
bor i børnebyen. Andre elever kom-
mer fra lokalområdet. Udsatte børn, 
der ellers ikke ville have mulighed 
for at komme i skole, kan få et legat 
til SOS-skolen. 

SOS-SKOLEN 

I LUANG PRABANG

I SOS Børnebyernes skoler i Laos og Cambodja får mere end 
4000 børn en grunduddannelse. Med en kvalitetsuddannelse i 
ryggen står børnene stærkere i livet og har bedre kort på hånden i 
kampen mod fattigdom.

Foto: Ida Mørck



MATERIALER 
TIL JERES INDSAMLING

For at understøtte jeres indsamling har vi udviklet følgende materialer, som 
I kan bruge ved jeres aktiviteter. Materialerne bestilles på SOS Børne-
byernes frivilligshop på hjemmesiden.

FOLDER til uddeling ved arrangementer. Folderen giver interesserede 
mulighed for at støtte SOS Børnebyernes arbejde i Laos og Cambodja.

PLAKATER (A3 og 50x70) til at skabe synlighed ved arrangementer og til 
at hænge op i jeres lokalområde.

LABEL TIL INDSAMLINGSBØTTE, som I kan have stående fremme ved 
jeres arrangementer og rundt omkring i lokalområdet.

PLANCHER: 25 laminerede A3 plancher med billeder og tilhørende histori- 
er fra Laos og Cambodja. De kan bruges til arrangementer og udstillinger i 
jeres lokalområde. Se eksempel på næste side. 

POSTKORT med priseksempler, der giver folk mulighed for at se, hvor 
langt deres støtte rækker.

FOREDRAG I POWER POINT om SOS Børnebyerne generelt og om 
arbejdet i Laos og Cambodja. Foredraget kan downloades på frivillig-
websitet1 og kan tilpasses med egne historier og billeder. 

BILLEDER: På frivillig-websitet kan I finde en masse billeder fra de fire 
projekter i Laos og Cambodja, som I kan bruge til invitationer, presse osv. 

1 www.sosbornebyerne.dk/frivillig 

SMS Børn
til 1910

og støt med 50 kr.*EN FJER KAN BLIVE TIL  

FEM HØNS
I Cambodja lever næsten hver femte under fattigdomsgrænsen på 13 kroner om 
dagen. SOS Børnebyernes familieprogram i Battambang forebygger, at udsatte 
familier går i opløsning på grund af fattigdom, sygdom eller sult.

Khun er 38 år, mor til fire og enke. Tidligere forsøgte hun at brødføde sin fami-
lie ved at sælge krydderier på markedet, men det var ikke nok til at sørge for mad 
og sende hendes børn i skole. Gennem SOS Børnebyernes familieprogram har 
hun nu fået fem høns, så hun kan øge sin indtjening ved at sælge æg på marke-
det. Alle hendes fire børn går nu i skole.

Foto: Jens Honoré



INDBETALING
Sådan indbetaler I det indsamlede beløb:
Gironummer: 1119 9348
Netbank: reg.nr. 4183, kontonr. 1119 9348

NB! Ønsker I at øremærke pengene til et specifikt projekt, 
skal I notere det på indbetalingen.   


