Sombos Cambodia
Genstandsliste

Et turistkort over Cambodia

Viser de største natur- og kulturattraktioner i Cambodia.

3 khmer/engelsk billedordbøger

Giver indblik i, hvilke ting og begreber, der spiller en rolle i
Cambodianske børns hverdag.

4 aviser

Aviserne er engelsk-sprogede, da der er et stort expat-miljø og
mange turister i Cambodias større byer.

3 eventyrbøger om den hvide elefant

Cambodianske folkeeventyr, der fortæller om den hvide elefants
særlige status.

Et lamineret foto af vores tuktukchauffør på ryggen af Sombo

I filmen Sombos Cambodia viser tuktuk-chaufføren, der kører os til
Wat Phnom, Eva dette billede.

En kuvert med en stak cambodianske
pengesedler

Pengene hedder Riel. 100 Riel svarer til cirka 0,17 danske kroner.
Man bruger næsten ikke mønter og handler også meget i dollars.

Et kort med en elefant på

Kortet er lavet af elefantlort. Når man køber det, støtter man et
elefant-rehabiliteringsprojekt.

2 postkort med apsara-dansere på

Apsara-danserne er en stor del af cambodiansk kultur. I gamle dage
underholdt de konger og fornemme folk.

Et plastikomslag med postkort, en
magnet og en billet fra Angkor Wat

Postkort og magnet har vi købt af et af de mange børn, der sælger
souvenirs ved Angkor Wat for at bidrage til deres families økonomi.

En pakke ansigtsmasker

Især i Phnom Penh er luften meget forurenet, så mange bruger
sådan en maske, når de kører rundt på scootere og tuktuk.

En lille pung med elefanter på
med 8 armbånd i

I de større byer er der en del gadebørn. De producerer og sælger
armbånd som de seks flettede. Det røde armbånd er en kalava, som
den Eva får bundet på i templet i Phnom Penh. Det bringer held, og
når det falder af går et ønske i opfyldelse.

2 sæt røgelsespinde

De duftende røgelsespinde anvendes i ritualerne i templerne.
- I må gerne prøve at tænde en!

En stak bogstavkort

Khmer-alfabetet ser helt anderledes ud end vores.

En dvd om Phare

Filmen fortæller historien om Phare Ponleu Selpak - en cirkusskole,
der uddanner børn fra fattige familier.

2 CDer med populærmusik

Mange cambodianere er glade for romantisk popmusik med
traditionel instrumentering.

En le

Risen høstes med håndkraft med en le som denne.

En solhat

Solen er skarp i Cambodia, så en skyggende hat som denne er
virkelig praktisk, når man skal arbejde i marken.

En pose med krydderier

Cambodiansk mad er ret krydret. Posen indeholder et lille udvalg af
de mest brugte krydderier. Prøv at duft!

En stofpose med 3 jonglørbolde

Boldene købte vi, da vi besøgte cirkusset Phare Ponleu Selpak.
Overskuddet går til projektet.

To lotusblomster i stearin

Lotusblomster er en del af ritualerne i templerne. De symboliserer
renhed. Her i en sterain-udgave, men som regel er de friske.

En stofbold med cambodianske tal
og bogstaver

Bolden er produceret af et kvindekoorporativ, der sælger
kunsthåndværk til støtte for marginaliserede grupper. Den slags
findes der rigtigt meget af i Cambodia!

En stof-elefant

En lille tøj-elefant med saddel på - den skal symbolisere
turistelefanten.

En træ-elefant

Hvor hurtigt kan I samle elefant-puslespillet?

To tørklæder

De ternede tørklæder ser man overalt i Cambodia - traditionelt
forbandt man dem med arbejderne. De hedder Khramaer.

To munkedragter

De orange klæder symboliserer munkens beskedne livsførelse. Der
er både en i voksen- og og en i børnestørrelse. Prøv gerne!

Selve kufferten

Kufferten er lavet af genbrugt fiskenet.

Kufferten er en del af undervisningsmaterialet
Sombos Cambodia, der er produceret af
MUNDU - center for global dannelse.
www.somboscambodia.dk
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