2020 | VOLUM1
1E 1

Photo: © 2020 ADRA | Benjaporn Jensarikorn

ADRAs
Keep Girls Safe (KGS) - prosjekt
samarbeider med myndigheter, lokale
organisasjoner og samfunnsgrupper for å
forebygge jenters og kvinners sårbarhet for
menneskehandel og seksuell utnytting. KGS
gir utdanningsmuligheter, et
beskyttelseshjem for jenter i risikosonen for
menneskehandel, samt ungdomsklubber og
andre forebyggings- og
informasjonsaktiviteter i lokalsamfunnet.
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CHIANG SAEN: Staben fra Keep Girls Safe
møter lærere ved ni skoler for å forberede et
seminar om menneskehandel, barns
rettigheter og faren ved sosiale medier for
ungdommer.
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Vi planter, vi spiser og vi lærer!
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Ungdomsledertrening for de eldre
jentene på Keep Girls Safe
as Peer Leaders

Jentene på hjemmet har fått opplæring i
hvordan de kan jobbe som ungdomsledere i
lokalsamfunnene. De har også fått opplæring i
barns rettigheter, spesielt innen helse, som har
hjulpet dem å forstå hva de har rett på at
helsetjenester og medisinsk behandling.

En av aktivitetene på hjemmet er hagearbeid.
Jentene på beskyttelseshjemmet lærer hvordan
de skal dyrke grønnsaker, lage mat med
grønnsakene og hvordan de kan tjene penger
på avlingen. Grønnsaker som gresskar, sopp,
kinesisk grønnkål, brokkoli, kål, chili, tomater
og lignende blir dyrket med organisk gjødsel og
ingen plantevernmidler. De smaker så friskt og
deilig!
Hagen hjelper til å gjøre hverdagsbudsjettet på
hjemmet rimeligere og oppfordrer jentene til å
være ute på eiendommen og gjøre nyttige
aktiviteter. Når de kommer tilbake til sine
lokalsamfunn, har de muligheten til å dele
kunnskapen de lærer med andre.

Jentene har lært å snakke foran andre, om
effektiv kommunikasjon og hvordan de som
ungdomsledere kan gi denne informasjonen
videre til mennesker i lokalsamfunnet som
ikke har statsborgerskap.
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Jentene planlegger nå å bruke det de har lært
ved å gjennomføre aktiviteter på ulike skoler
og i landsbyene der de kommer fra.
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KGS-jenter sprer kunnskap i lokalsamfunn
Nyopplærte ungdomsledere fra Keep Girls Safe hadde en kurs om retten til helsetjenester og medisinsk
behandling i en kirke i Phan i Chiang Rai. Kurset ble støttet av prosjektet Strengthen Network for the
Enhancement of Wellbeing among the stateless in Chiang Rai (S-NEW) og det kom 100 mennesker.
Dette var ble en god opplevelse for jentene og viste klart deres lederevner.

Gir tilbake til samfunnet

Takk til ADRA i England som sendte penger til dette
prosjektet.

”

Jentene fra KGS jobbet sammen med folk i Ban
Tharn Thong i Chiang Saen-distriktet for å lage en
paviljong som landsbyen kan bruke til møter og
samlinger.
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Hold deg frisk
og trygg fra
korona-viruset.
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I anledning fullført skolegang, vil jeg gjerne gi en takk fra hjertet til alle menneskene jeg er glad i:

Til beskyttelseshjemmet, Keep Girls Safe: Det har vært en godt for meg å bo her. Tusen takk for at
dere har gitt meg et trygt hjem, utdanning, mat, omsorg, medisiner og lignende. Jeg føler ikke at dette er
et internat, men at det er hjemme. Jeg elsker virkelig dette stedet.
Til staben: Tusen takk for at dere har tatt godt vare på meg og alle mine yngre søstre her på hjemmet.
Jeg har lært mye og fått mange nye livsferdigheter. Deres støtte har gjort meg til den jeg er i dag. Jeg
setter pris på arbeidet, kjærligheten og omsorgen deres for oss.
Til pastor: Tusen takk for at du har vært min åndelige og moralske støtte. Du har fått meg til å bli en
bedre person. Jeg ble kjent med Jesus her og valgte å følge ham.
Til alle KGS-søstre: Jeg er så glad i dere. Vi er fra forskjellige steder, men vi bor her og tilbringer tid
sammen som en varm og god familie. Jeg kommer tilbake og besøker dere.
Kjærlig hilsen,

”

Jenny begynner nå på universitetet og et nytt kapittel i livet.

Din gave til
hjelper jenter i risikosonen for
menneskehandel i Nord-Thailand.
Vipps: ADRA #19543 * Gavekonto 3000.30.31035 – merk «Keep Girls Safe».
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