
................ menighets  
misjonsprosjekt i Kambodsja

Du kan gjøre en 
forskjell i Kambodsja!



Hvorfor arbeider vi i Kambodsja?
Kambodsja har store sosiale utfordrin-
ger. En stor del av befolkningen mangler 
tilgang til rent drikkevann, og rundt ett 
av tre barn er underernærte. Kambod-
sja er fremdeles et av Asias fattigste 

land, særlig på grunn av mangelen på 
utdannet arbeidskraft. En hel generasjon 
vokste opp som analfabeter under Røde 
Khmer, og det er stor mangel på skoler 
og lærere.

Sammen skaper vi forandring
Arbeidet i Kambodsja utføres i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner 
som har samme mål og verdier som Misjonsalliansen. I tillegg jobber vi sammen 
med engasjerte enkeltmennesker og grupper eller menigheter i Norge. Samar-
beidet bidrar til at sårbare mennesker i Kambodsja får nye muligheter.

Som giver er du med på å gjøre en forskjell!



VI FREMELSKER VERDIGHET I EN 
URETTFERDIG VERDEN

........... menighet støtter Misjonsalliansens prosjekter i Kambodsja.
Dette er prosjekter innenfor områder som:

Barn og unge 
Misjonsalliansen jobber for at barn og 
unge på landsbygda skal få en bedre 
skole. Vi vedlikeholder skolebygg og 
sanitæranlegg, videreutdanner 
lærere, støtter med skolemateriell og 
organiserer skolekomiteer som 
jobber med kvaliteten i skolen. En stor 
del av arbeidet med barn og unge 
gjøres gjennom ungdomsklubber. 
Ledertrening og undervisning i 
livsmestring og entreprenørskap gir 
ungdommene verktøy som er viktige 
både for egen utvikling og for utvik-
lingen av lokalsamfunnet. 

Arbeid og inntekt 
For å skape økonomisk utvikling 
trenger folk jobb. Gjennom opplæring 
og kurs får bønder mulighet til å både 

sikre og øke sine inntekter. Det 
etableres også spare- og lånegrupper, 
og flere får opplæring i hvordan de 
kan drive sin egen forretning på en 
god måte. 

Klima og miljø 
Endringer i klima fører til at bønder 
trenger nye teknikker for planting av 
andre ristyper eller grønnsaker som er 
mindre sårbare. Vi jobber med pro-
sjekter der bønder får opplæring slik 
at de kan endre måten å dyrke på og 
få flere bein å stå på. Vi jobber også 
med å sikre tilgang til rent vann og 
beskyttelse av skog og naturressurser.  

Vi tror at det er en iboende kraft 
hos mennesker til å ville det 
gode, løfte hverandre opp fra 
det som holder oss nede. Noen 
ganger klarer vi det selv, andre 
ganger må vi ha hjelp til det.

Les mer om arbeidet på misjonsalliansen.no/Kambodsja  
Der finner du også filmer og reportasjer fra prosjektene i Kambodsja.

https://www.misjonsalliansen.no/Kambodsja


På jorda som i himmelen

♡ På www.misjonsalliansen.no kan du bli fadder eller fastgiver. Du kan 
også ringe 22 94 26 00 for å registrere deg. Som fadder eller fastgiver 
får du regelmessig informasjon om det viktige arbeidet du støtter.

................. menighet støtter Misjonsalliansens 
prosjekter i Kambodsja.

Du kan gi din støtte til menighetens misjonsprosjekt på Vipps: 

Vipps XXXXXX

Du kan gi fast ved å opprette fast trekk 
til kontonummer XXXX XX XXXXX

http://www.misjonsalliansen.no 



