
Med «Vision for All»  
til Kambodsja 





Siem Reap 



Fakta 
• Monarki i Asia 

• Hovedstad: Phnom Penh 

• Innbyggertall: 15 708 756 

• Landareal: 176 520 km²  

• Innbyggere per km² 86,77 

• Offisielt språk: Khmer 

• Religion: Buddhisme(95%) 

• Nasjonaldag: 9. november 

• Statsoverhode: Kong Norodom Sihamoni  

• Mynt: Riel à 100 sen (4000 Riel = 1 USD) 

• BNP pr innb:  3.276 USD (Norge: 67.166) (2014) 



• Mesteparten av det som dyrkes er ris. I tillegg dyrkes 
blant annet mais, sukkerrør og bananer. 

• Fisk, hvorav ca. 70 prosent fra ferskvannsfiske, er viktig 
i kostholdet. 

• Tømmer og gummi er viktige eksportprodukter. 

• Industrien er beskjeden; viktigste eksportvare er 
tekstiler. Utnyttelsesgraden av mineraler er lav. Nordøst 
i landet finnes store mengder naturgass og 
kommersiell utnyttelse av olje og naturgass i 
Thailandbukta begynner i 2013. Ferdigvarer og 
industriprodukter må importeres. 

• Turismen er vekst, spesielt i Siem Reap regionen 

https://snl.no/ris
https://snl.no/mais
https://snl.no/sukkerr%C3%B8r
https://snl.no/banan
https://snl.no/gummi
https://snl.no/tekstil
https://snl.no/mineraler
https://snl.no/petroleum
https://snl.no/naturgass


Siem Reap 

• Areal:     10.299 km² 

• Innbyggertall:    942.236/139.458 (2011) 

• Under fattigdomsgrensen(<1,9USD/dag):   34,1% 

• Rural befolkning:    85% 

• Fødselsrate(pr. 1000innb/år):  3,2 

• Antall analfabeter(voksne):  30,6% 
 





• Vision for All(VfA) har sin opprinnelse i Sverige. John 
Godoy fra Peru jobbet som lærer og oppdaget 
etter hvert at flere av elevene hans så for dårlig. 
Derfor utdannet han seg til optiker, traff sin svenske 
kone og flyttet til Sverige. På hver reise hjem til Peru, 
hadde han med seg brukte briller, tok synsprøver på 
de fattigste og delte ut brukte briller. 

• Slik grunnla han VfA Sverige som en organisasjon i 
1995. 

• I 2003 ble VfA Norge opprettet av optiker Gunnar 
Lindgren. Organisasjonen består av engasjerte 
frivillige, både optikere og medarbeidere, og har i 
dag ca. 300 medlemmer på landsbasis.  

 



• VfA har i dag årlige prosjekter gående i Peru, 
Guatemala og Kambodsja 

• I februar 2019 drar en gruppe på et prøveprosjekt til 
Haiti 



The Lake Clinic 



• Serving the Underserved 

• The Lake Clinic er et prosjekt som jobber for å tilby 
grunnleggende helsetjenester, i tillegg til å drive med 
helseovervåkning og medisinske henvisninger for en 
særdeles isolert og ressursbegrenset region i Kambodsja: 
Tonle Sap.  

• The Lake Clinic Kambodsja er en Kambodsjaregistrert 
ikke-statlig organisasjon som tilbyr medisinsk hjelp og 
helseopplysning til avsidesliggende og isolerte landsbyer 
og samfunn i Tonle Sap Lake-området. 

• De medisinske team tilbyr landsbybeboerne: 

• Primærhelsetjenester for barn og voksne 

• Vaksiner 

• Tannhelsetjenester 

• Øyehelsetjenester 

• Svangerskapskontroller 

• Helseopplysning 

• Henvisninger til sykehus 



I tillegg tilbyr The Lake Clinic transport for andre 
ikke-statlige organisasjoner og institusjoner som 
ønsker å engasjere seg i de flytende Tonle Sap-
samfunnene; KIDS, Water for Cambodia og 
National Geographic Magazine er noen få av 
disse. 

• Jon Morgan er grunnlegger av og administrerende 
direktør i TLC 

• «Da vi krysset Tonle Sap-innsjøen fikk jeg det første 
glimtet av de flytende samfunnene. Førsteinntrykket 
og mine første ord til min kone da jeg så et av dem 
var: - Dette er et problem, et stort 
folkehelseproblem.» (Jon Morgan, 1994) 

• TLC har et budsjett for 2015 på 272.537 USD hvorav 
148.774.USD er lønninger til staben som teller 21 
personer. 

• Les mer om TLC på www.lakeclinic.org 

 

http://www.lakeclinic.org/




FORBEREDELSER 



• Økonomisk støtte fra: 
oOptikerkjeder – bl.a 

Synoptik(Brilleland/Interoptik) 

o Leverandører til optikere 

o Enkeltstående optikerbedrifter 

o Lionsklubber 

o Rotaryklubber 

Bidragsytere 



Innsamling av briller 

• Mange optikere tar i mot brukte briller: 
o Disse blir sjekket, kontrollmålt og sortert etter 

styrker 
 

• Gaver fra leverandører 
o Innfatninger, glass og ferdigbriller 

o Utlån av utstyr 























PÅ JOBB 


















