
 

 

COSO (Cambodia Orphan Save Organization) 

I mars 2011, på reise i eventyrlige Kambodsja, besøkte jeg et barnehjem utenfor Siem Reap.  Det har ingen 

offentlig støtte. Alle midler hentes inn fra forbipasserende turister og ulike sponsorer. Barnehjemmet er drevet 

av Sean Samnang og hans familie, og huser over 70 barn i alderen 2 til 18 år. Her får de tak over hodet, tre 

måltider om dagen, klær og sko og skolegang.  

Uten strøm og vann. To, tre i hver seng.  

Barna bor i små hus hvor sengene står tett i tett, og hvor to 

eller tre barn ligger i hver seng. Direkte på madrassen, og 

med et lite teppe over seg. Halvparten av barna blir fraktet til 

skolen om morgenene, den andre halvparten om 

ettermiddagen. På selve barnehjemmet får barna 

engelskundervisning av en lærer som er betalt av en sponsor 

fra Australia. For øvrig er alt arbeidet på barnehjemmet 

basert på frivillig arbeid.  

Barnehjemmet har verken strøm eller vann. Maten kokes for 

åpen ild, og barna skaffer pinner og kvist til bålet. Et lite dieselaggregat gir strøm til PC’en.  

Barna får opplæring i tradisjonell Khmer dans og musikk. På en liten oppvisning for oss besøkende viste de 

fantastiske ferdigheter. Mest av alt var det fasinerende å se deres engasjement og glede ved å spille, danse 

og opptre.   

De trenger kr. 25.000 per måned for å drive barnehjemmet.  

Det koster ca 275 kroner per barn per måned for å betale for mat, klær, skole, transport, bo etc. Inkludert alle 

utgifter trenger Mr Samsang å hente inn over nok 25.000 per måned for å drive barnehjemmet.  I tillegg jobber 

han iherdig for å bygge opp et nytt barnehjem noen hundre meter fra det stedet de er nå. Dette fordi 

leiekontrakten med vedkommende som eier eiendommen går ut om to år, og den vil ikke bli fornyet. Det er et 

stort ansvar som hviler på Mr Samsangs skuldre. 

Jeg har valgt å støtte dette barnehjemmet fordi…  

…jeg med egne øyne så hvilken livsglede og  

nysgjerrighet som hvert enkelt barn utstrålte. De virket 

veldig glade og fornøyde, til tross for den fattigdommen 

de lever under. Da de fleste snakker forstålig engelsk 

kunne vi også kommunisere med barna, og høre dem 

fortelle fra sin hverdag. De ga tydelig uttrykk for at de 

trives og har det godt her.  



Som kjent gir mange bekker små en stor å.  

Jeg har opprettet en egen konto hvor det er mulig å sette inn et lite eller stort beløp, akkurat hva du ønsker. 

To ganger i året vil jeg overføre de midlene som kommer inn, med tillegg av en viss prosent av min omsetning 

i Universal Balance AS.  Kontonummer 1203.33.76365 (COSO v/Universal Balance AS, Dalsveien 31 F, 

0775 Oslo)  

Du kan også overføre penger direkte til barnehjemmet i Kambodsja. Informasjon ligger på deres nettside. 

Alternativt kan du velge å bli fadder for et av barna på barnehjemmet, eller rett og slett reise ned og jobbe 

som frivillig.  

Det vil garantert bli en opplevelse for 

livet. 

Angkor Wat og over 200 andre 

ubeskrivelige templer i jungelen rundt 

Siem Reap, er en opplevelse du ikke vil 

gå glipp av. I tillegg til de mest 

hyggelige, smilende og imøtekommende 

mennesker du kan tenke deg.  

For mer informasjon se 

http://www.cosocambodia.org/index.php  

Jeg håper du vil være med å gjøre en 

forskjell. Ta gjerne kontakt med meg hvis 

det er noe du lurer på.  
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