Bright Hope Cambodia - et børnehjem bygget på håb
og kærlighed
Mit navn er Camilla, og her er min historie, om hvordan jeg startede et børnehjem i Cambodja.
I 2017 var jeg frivillig i 3 måneder på et børnehjem i Phnom Penh Cambodja. Her underviste jeg
23 HIV-smittede børn og unge i engelsk og IT. Aldrig havde jeg aldrig forestillet mig at denne
beslutning efterfølgende ville få så stor indflydelse på mit liv.
Fra dag ét på børnehjemmet følte jeg mig hjemme. For hver dag jeg tilbragte på der, knyttede
jeg mig mere og mere til børnene, personalet, hele den kærlige stemning og den dejlige
atmosfære. De 3 måneder fløj afsted, og før jeg vidste af det, skulle jeg hjem til Danmark igen.
At forlade børnehjemmet var utrolig følelsesladet for mig. På den ene side var jeg ked af det,
fordi jeg ville savne børnene og personalet frygteligt meget. På den anden side var jeg
taknemmelig for, at jeg havde fået chancen for at opleve Cambodja, og tilmed fået mig en ny
familie. Jeg vidste allerede, at det ikke var et endeligt farvel, og at jeg ville komme tilbage igen.
Efter at have været væk i en uge fik jeg pludselig et opkald fra den daglige leder på
børnehjemmet, Rasmey. Hun bragte den hjerteskærende nyhed at børnehjemmet skulle lukke.
Den nuværende organisation der stod for driften, havde besluttet at stoppe deres økonomiske
støtte til fordel for et nyt højt profileret projekt i Siem Reap. Det betød at børnehjemmet, som
havde kørt succesfuldt i mere end 10 år, skulle lukke. I et land, uden sikkerhedsnet, ville det
betyde at børnene, de fleste af dem forældreløse, skulle klare sig selv. De massive
konsekvenser, som dette ville have for børnenes liv, kunne jeg ikke bære, og i dét øjeblik vidste
jeg straks, at jeg måtte gøre noget. Jeg smed alt, jeg havde i hænderne og tog tilbage til
Cambodja, tilbage til børnehjemmet.
Denne gang var stemningen helt anderledes. Børnene var ængstelige og bange. De var ikke i
deres sædvanlige legesyge humør, som da jeg lige 3 uger forinden havde sagt farvel. Alle var
påvirket af nyhederne om lukningen af børnehjemmet – som var det eneste hjem mange af
disse børn nogensinde havde kendt til.
Sammen med børnehjemmets daglige leder, Rasmey, besluttede vi, at noget måtte gøres. Efter
at have forhørt os hos andre organisationer, stod det klart, at de ikke havde midler til at hjælpe.
Vi så derfor ingen anden udvej, end selv at oprette en organisation, der kunne varetage driften
af børnehjemmet. Den 26. april 2018 grundlagde vi, efter 6 måneders hårdt arbejde, Bright
Hope Cambodja, en ikke-statslig organisation. Det blev glædens dag! Ikke kun for børnene og
personalet, men også for mig, det var en kæmpe succes. Vi holdt en kæmpe fest på ægte
Cambodja manér, med det mest høje og hæslige musik man kan forestille sig. Men smilet kom
tilbage på børnenes læber, og det var, det vigtigste.
Vi kæmpede herefter en lang og sej kamp med en sponsor, som havde tilbudt at finansiere
projektet. Bright Hope Cambodia fik officielt ansvaret for børnehjemmet fra d. 1. januar 2019, og
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en uge inden valgte sponsoren at springe fra – vi stod derfor helt uden økonomisk støtte. En
stor indsamling fra venner og familie blev nu en nødvendighed for at klare udgifterne. Det
lykkedes heldigvis. I dag har Bright Hope Cambodia indgået et samarbejde med Verdens Børn,
hvilket har givet børnene et nyt håb. I dag er det muligt at blive fadder til 1 af de 23 børn der bor
på børnehjemmet og herved støtte deres uddannelse. Man kan også blive projektfadder hvor
bidraget går til mad, medicin, logi og andre driftsomkostninger.
I Cambodja er uddannelse vejen frem, og vi vil sikre os, at disse børn får muligheden for at leve
det liv, de drømmer om - uanset om de vil være advokat, lærer, mekaniker, frisør eller kok. Vi vil
støtte dem og klæde dem på til et samfund, der kan være barsk at leve i som HIV-smittet.
Diskrimination af HIV-smittet er desværre uundgåeligt i Cambodja. Af denne grund holder
børnene deres sygdom hemmelig, og forsøger altid at tage deres medicin uden at blive opdaget
af klassekammerater eller lærer.
Vores mål er at sikre os, at børnene bliver integreret i samfundet på bedst mulige vis, når de er
færdige med uddannelse, har fået sig en bopæl, og kan forsørge sig selv. Jeg tabte mit hjerte til
disse 23 skønne børn fra Cambodja, og af den grund har de fået en chance til hos Bright Hope
Cambodia. Børnehjemmet støttes af private faddere og virksomheds sponsorer.
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