Nyt fra Familien Kronborg.
Det er ferietid i Siem Reap, og Alfred har sommerferie indtil den 9. august. Men
det nye skoleår kommer nok desværre til at starte, ligesom det foregående
sluttede med online undervisning. Det er slet ikke godt, hverken for Alfred eller for
resten af familien. Men vi håber meget på, at skolerne snart må åbne igen.
Den sidste måneds tid har været præget af at sige farvel. Første var det til vores to
gode volontører, Malou og Celina. Og for et par uger siden var det så familien
Jacobsen, som vi måtte sige farvel til. Det var hårdt at sige farvel til dem alle, og vi
savner dem, og mangler dem i vores hverdag.

En rigtig god men også vedmodig afskedsfest for Fam. Jacobsen.

Heldigvis går der ikke længe, inden der kommer nye kollegaer til Siem Reap. Mia
og Johannes Jensen med deres piger, Noomi, Lydia og Deborah rejser til
Cambodja den 21. juli. Vi glæder os meget til, at de kommer herud til os. Og hvis
alt går som planlagt, rejser de nye volontører herude den 16. august. Vi håber på,
at de alle kommer til at falde godt til i Siem Reap.

Gåtur i nabolaget.

Monica har haft meget travlt med syprojektet, der har været mange ting der skulle
falde på plads ret hurtigt. Kjolerne skulle være færdige så Fam. Jacobsen kunne
tage det med til Danmark.
De nåede at fået syet 23 kjoler, som Dina og Henrik vil tage med rundt i landet, når
de skal på mødetur senere på året. Lige nu er der roligt i systuen pga.
sommerferie og corona.
(Hvis i vil læse mere om projektet, er der en artikel i det seneste nummer af tro og
mission)

De to piger, Ton og Lin der syer kjolerne. Til hver kjole følger et billede med af
den pige der har syet kjolen, og lidt information om pigerne.

Kjolerne som Lin og Ton har syet.

I må meget gerne bede for syprojektet, om at det må blive til velsignelse.
Bed også gerne for os 4. Corona situationen med alle dens begrænsninger gør
livet svært for os alle sammen.
Bed for vores nye kollegaer, der rejser lige om lidt.

De kærligste hilsner.
Manola, Alfred, Monica og Simon Kronborg

