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Oppfølging av NBKF prosjekt rettet mot Chin flyktninger i Malaysia 
 
Bakgrunn: 
I 2010 vedtok NBKF støtte til et prosjekt rettet mot Chin fyktninger i Malaysia etter samråd 
med Det Norske Baptistsamfunn. Peter Ngaidam gjorde et forarbeid høsten 2010 og 
identifiserte sju uoffisielle chin skoler i Kuala Lumpur området, som sammen dannet en 
komite kalt Chin Refugee Commitee, CRG. Undertegnede var med å starte programmet i 
januar 2011. NBKF har vedtatt å støtte CRG med 75 000kr hvert år fra 2011-2013. 
      
 
Besøk desember 2011 
Undertegnede reiste for å følge opp prosjektet 18.-22. desember 2011. Jeg hadde møter med 
CRG og med de gamle og nye lederne for prosjektet. Skolene var denne gangen stengt på 
grunn av juleferie, men jeg fikk rapporter fra alle som var til stede. Jeg besøkte også et 
tverrkirkelig ungdomssenter for Chin flyktninger. 
 
Før avreise hadde jeg fått beskjed om at både koordinator for prosjektet og nestleder skulle 
flytte fra Kuala Lumpur. Koordniator skulle flytte til et annet sted i Malaysia for å drive en 
skole med svært få ressurser der fra nyttår. Nestlederen hadde fått tredjeland og flyttet til USA 
like før vi kom. Det er stor gjennomstrømning av flyktninger i Kuala Lumpur, noe som kan 
være en utfordring for prosjektet, og gjør jevnlig oppfølging desto viktigere. 
 

      
Fra venstre: Laurand, Mette, Khamh Bawi, Alan og Grace         Chin elev spiser lunch 
 
Rapporteringer fra CRG møte 19. desember 
 
Arbeidet på skolene 
Representanter fra 6 av sju skoler var til stede, CYO var ikke representert. 
De rapporterte om vekst i elevtallene, forbedringer i lokalene, nye korenaske lærere som 
bidrar frivillig med engelskundervisning, CWO arbeider med håndarbeid etter skoletid for å 
drifte skolen.ACR har fått sponsor for å leie skolebygget i et år. Så skolene har framgang i 
driften samtidig som økonomi, lærerkapasitet og ustabilitetet fortsatt er en stor utfordring. Se 
ellers rapport fra de sju skolene fra januar 2012. 
 
 
 



Økonomi 
Prosjektet mottok penger i janaur 11 kontant og via konto i juni 11. Det er ikke lett for 
flyktningene å opprette konto, og en pastor’s konto ble brukt. Han reiste imidlertid til Burma 
for en lengre periode, og det hadde derfor vært vanskelig å få ut pengene fra kontoen i rette 
tid, samt å vite eksakt beløp overført. Vi har ikke fått kontoutskrifter fra denne kontoen, men 
regnskapspapirene med bilag for hva som var gitt videre så veldig ryddig og bra ut. 
 
Tiltak: CGR prøver å opprette konto i CRG’s navn. De ønsker kvartalsvise overføringer i 
stedet for halvårlige overføringer. 
 
Samarbeid 
CRG leder rapporterte at det hadde vært vanskelig å samle alle representantene til CRG møte. 
Hun sa også at det i noen tilfeller var problemer med at pengene gikk til organisasjonene som 
driver skolene i stedet for til lærerne. 
 
Tiltak: Vi skriver et brev til alle organisasjonene om at pengene skal gå til lærerlønninger og 
ikke til organisasjonene. Dette er en forutsetning for støtte. Vi skriver samtidig at det er 
obligatorisk å møte på CRG møtene. Dersom de ikke kan delta på møtene må de gi beskjed 
om dette på forhånd og selv ta ansvar for et møte med koordinator for å få støtten. Om en 
organisasjon uteblir to ganger uten å gi beskjed, vil vi sende et brev og høre om de fortsatt vil 
være med i prosjektet under forutsetning av at de stiller på møtene. Hvis ikke kuttes støtten til 
skolen og fordeles mellom de andre skolene. 
 
Koordinering 
Koordinator har hatt mye arbeid med oppfølging av prosjektet. I 2011 har koordinator til dels 
måttet reise til skolene for å gi støtten videre. Med lite ressurser er det dyrt å reise rundt til de 
ulike skolene og å samle representantene fra CRG. Det har også vært nytt for dem å føre 
regnskap på en vestlig måte, men dette har de klart veldig bra. 
 
Tiltak: Vi øker støtten til koordinator og nestleder, slik at det blir lettere å følge opp 
rposjektet og få dekket reelle utgifter i forbindelse med dette. Støtten settes til 8% som er 
vanlig administrasjonsgodtgjørelse, 100MR per måned, til sammen 1200MR per år.  
 
Dagens koordinator fikk en pengegave for sin flotte innsats for prosjektet. Alle 
representantene fikk hver sin Norgeskalender som takk for innsatsen, dette ble høyt verdsatt! 
 
Valg av nye ledere 
CRG gjorde et internt valg av ny koordinator for prosjektet:  
 
Mr. Khamh Bawi Hum (CSO) 
Tel. 017296936 
New tel. 0129255623 
khamhbawihum@gmail.com 
 
Khamh Bawi venter på å bli bosatt I Norge, han har slektninger på Iveland! 
 
Valg av ny assistent/nestleder: 
 
Alan Zo Khung Thang  
zokhungthang@gmail.com 



Ungdomsmøte på Myanmar Youth Centre 20. desember 
Jeg fikk også anledning til å være med på et tverrkirkelig ungdomsmøte for Chin flyktninger. 
De hadde juleavslutning med både møte, talentkonkurranse, julenisse og julegaver. De hadde 
et veldig ungdommelig og sprekt lovsangsband som spilte, og jeg fikk anledning til å tale ut i 
fra julebudskapet om et levende forhold til Jesus. Mange unge Chin kom fram til forbønn for 
å gi livene sine til Gud og vi hadde en sterk forbønnstund hvor mange ble berørt. Personlig 
ble møtet et av fjorårets høydepunkt!  
 

      
Chin ungdom         Dansende lovsangsleder          Tale 
 
 
Møte med tidligere koordinator og ny koordinator og assistent 21. desember 
Siste dagen hadde vi et møte med avtroppende og påtroppende koordinator og assistent. Vi 
gikk gjennom rutiner for regnskap, rapporter og møter i CRG. De nye lederne virker svært 
oppgående og samarbeidsvillige, og vi ser fram til et godt samarbeid med dem! 
 

     
Overføring av kunnskap    Ny assistent Alan t.v. og koordinator Khamh Bawi t.h.  
 
 
Takk! 
På vegne av CRG vil jeg gjerne få takke NBKF for innstasen med å hjelpe frivillige lærere å 
jobbe på skoler for Chin barn i Malaysia! 
 
Jeg vil også takke for samarbeidet med DNB om oppfølging av prosjektet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Mette Marie Bommen 
Integrasjonsleder 


