Kære venner.

Gudhjem 2-9-20

Vi har nu været i Danmark i mere end 5 måneder, det har på mange måder været godt, og vi er
glade for at vi fulgte LM´s anbefaling og rejste. Men vi begynder også at længes hjem til
Cambodja. Ikke mindst Alfred, som dagligt spørger os om, hvornår vi skal rejse hjem. Alfred
savner ligesom resten af familien, hverdagen, skolen, vennerne, huset, hundene, og meget
meget mere.
Men vi ved ikke hvornår vi skal rejse. Det er indrejse reglerne i Cambodja der gør det svært
for os. I lufthavnen bliver alle passagerene testet for corona, og bliver efterfølgende kørt på et
hotel. Der er man så på værelset i 2-3dage, indtil der er kommet svar på alle prøverne. Hvis
alle test´s er negative, kan man tage hjem til sin bopæl, og der være i karantæne i 14 dage.
Hvis bare en test er positiv, skal alle blive på hotellet i 14 dage, på det værelse man har fået
tildelt, og man må ikke gå ud af værelset. Og det er den del af det, som vi er bange for. For
hvordan vil vi, og børnene reagere hvis det kommer til at ske?
En af Simons venner i Cambodja, prøver på at hjælpe os med informationer ang. indrejse
situationen, og om hvordan de forskellige hoteller vil indkvartere en familie med små børn. Vi
håber at det kan hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning.
Enten rejser vi i løbet af September, eller også kommer vi nok til at blive i Danmark indtil
Januar.
Beslutningen skal træffes i løbet af denne uge, for vores egen skyld. For vi trænger til at vide
hvad vi skal. Vi lægger det i Guds hånd, og vi ved, at hvad end der sker, så er Gud god.
Tak fordi i beder for os, det har vi rigtig meget brug for!
De kærligste hilsner.
Monica og Simon Kronborg

