Tema KAMBODJA

I detta nummer av
Global Vision får du ta
del av de senaste
nyheterna från
Finlands svenska
metodistkyrkas
projekt i Kambodja.
Monica Wiik och
Catarina EkmanNiemi-Kaija följde upp
jordbruksprojektet i
Kambodja och träffade
samarbetspartner där
den 17-27 augusti.

Edmund Makowa tillsammans med barnen i Phum Srae. Foto: CENK

Ny medarbetare i CHAD-teamet
Edmund Makowa, 28 är CHAD-teamets nyaste medarbetare. Han
deltar i den globala metodistkyrkans program för unga människor
(20-30 år) som vill pröva på att göra en kortare missionsinsats.
Programmet ”Mission Fellow” är även öppet för finländare. Man
förbinder sig till en 2-årig tjänst, varav de sista två månaderna kan
göras valfritt i hemlandet eller på fältet. Edmund är hemma från
Harare, Zimbabwe och har varit nästan ett år i Kambodja. Han har en
utbildning inom odling och har gått i lantbruksskola inte långtifrån
Nyadire missionsstation.
Jag frågar honom vad de största utmaningarna varit. Det första han
nämner är språket. Khmer är svårt att lära sig och gör att han ibland
känner sig utanför. Det andra är matkulturen, det är vanligt att alla
delar med sig av sin mat man beställer på restaurang, vilket Edmund
inte är van vid. Kvar hemma i Zimbabwe är hans fyra bröder som han
saknar, men håller ändå bra kontakt med dem genom sociala medier.
Internet i Kambodja hör till de bästa i Sydostasien.
Edmund är ändå nöjd över att få vara delaktig i programmet och
tycker att det varit en mycket positiv erfarenhet. Snart har halva
tiden gått och då ska alla 45 deltagare från hela världen träffas för
första gången. Erfarenheter har de redan delat i en gemensam chatt
och deras erfarenheter finns också i en blogg.
Han tycker att det bästa har varit människorna han lärt känna och i
framtiden hoppas han kunna studera utvecklingssamarbete. CENK
Läs bloggen här https://thebookoffellows.wordpress.com/
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Sath Sophaktra, 9 år från Phum Srae år 2016 och 2017. Foto: SN.

JORDBRUKSPROJEKTET
I KORTHET
Projektmål:
Målet är att ge jordbrukarna
praktisk undervisning i
Integrated Farming System (IFS)
som fokuserar på hur de skall
hantera den ökande
klimatförändringen och därmed
kunna försörja sig själva och
sina familjer.
Projekttid: 2015-2017
Budget 2017:
36 540 euro, varav
självfinansieringsdelen att samla
in är 5840 euro, UMs bidrag till
utvecklingssamarbete.

www.facebook.com/
Metodistkyrkans Mission

eller
www.metodistkyrkan.fi
GlobalVision
Nyhetsbrev från Finlands
svenska metodistkyrka/
Rådet för mission
Ansvarig utgivare:
Bernt Klockars

Jag besökte Kambodja för första gången i februari 2016. Det var även
mitt första besök till Sydostasien, vilket betydde att precis allting var
nytt för mig. Jag lärde mig mycket, jag fick se klasskillnaderna mellan
de rika och fattiga. Den resan åkte vi runt i landet och besökte byar
som fått bidrag från Finland. Då jag hörde att min mamma skulle till
Kambodja igen i augusti 2017 trängde jag mig med på resan. Precis
som min mamma som älskade landet, hade jag även fallit för det.
Den välkomnande kulturen och det snabbt utvecklande samhället är
något man inte kan uppleva var som helst i världen.
Resan i augusti var annorlunda från resan ett och ett halvt år tidigare,
vi åkte inte runt så mycket och andra sponsorer var också på plats. Vi
besökte två olika byar, de sa till oss att vi varit till den första, men då
vi steg ur bussen efter en tre timmars resa kände jag inte igen mig. Vi
fick se oss omkring hos en modelljordbrukare, som lyckats bra med
att bygga upp sin kycklinggård. Framför huset fanns en liten kiosk och
på gården intill höll de på att bygga en ny kyrka till byn.
Vi fick lyssna på olika bybor som berättade om hur projektet hjälpt
dem, medan vi lyssnade såg jag en ung flicka och då förstod jag att
jag träffat dessa människor tidigare. Jag sökte fram min kamera och
bläddrade tillbaka till februari 2016 och där fanns ett foto på flickan.
Efter presentationerna gick jag fram och frågade om hon kom ihåg
mig och visst gjorde hon det. Jag visade henne fotot och fick även ta
en ny bild av henne.
Vi hade besökt byn 2016, men vi hade besökt den gamla kyrkan, som
endast bestod av tunna väggar och ett tak. Flickans mamma Srey
Mom berättade då att tack vare projektet hade hon kunnat ta ett lån
och utveckla sin kiosk. I samma kiosk köpte jag en påse chips i augusti
2017. Att höra om utveckling och se det med egna ögon är två skilda
saker. Dessa människor har verkligen fått ett bättre liv i sina små
byar, deras livskvalité har stigit, något som knappast skulle ha kunnat
hända utan det stöd de fått från metodistkyrkan.
Sylvia Niemi-Kaija

Den 1 oktober firar vi missionsofferdag till
förmån för Kambodja
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