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Byresan
Att åka ut i byarna och söka upp barn är en fantastisk upplevelse.
Inte minst för att uppleva det fantastiska landskapet med de otroliga
vyerna och de smala serpentinvägarna. Utan även för att möta alla
fattiga människor i deras enkla hyddor med jordgolv och grästak.
Ett sådant möte gör någonting med en. Den bedövande fattigdomen
som håller dessa människor i ett järngrepp, gör ont i hjärtat.

Vill ditt företag synas här?

Affärsresor • Privatresor
Gruppressor • Konferensresor
Lokal närhet och personlig service!

För 6.000 kr får du en annonsplats fyra gånger/år.
Ring 0733-58 19 84 om du vill veta mer.

Tel. privatresor: 010 - 122 67 50
Tel. affärsresor: 010 - 122 67 55
www.lingmerths.se

Vi bryr oss!

Läs mer om oss på vår hemsida:

Vi sa ma rb eta r m ed
Baan Ch ivit Mai...

www.childfriend.com
Där hittar du en sida med nyheter samt
en sida med intressanta livsberättelser.

www.skilltryck.se

Stöd dem du också!

Gilla oss!
Följ oss på Facebook och ta
del av det som händer...
Du hittar länk på vår hemsida!

I början av mars gjorde vi en resa till några byar där det finns barn
som vi kan hjälpa. Deras familjer kommer som flyktingar från Burma
och har bott i Thailand i tolv år. De får ingen som helst hjälp från
myndigheterna och är efter alla år fortfarande papperslösa. Barnen
får gå i en närbelägen byskola, men bara upp till trean. Sedan finns
det inte mera. Vi skulle vilja ta alla de 40 barn som finns i byn och
låta dem flytta in på BaanChivitMai (BCM). Där skulle de få ett bra
liv, äta sig mätta varje dag och få gå i skolan. 5 barn kan vi ta hand
om. De som har det sämst. Vi möter en ung flicka på 18 år med en
baby i famnenns i byn och låta dem flytta
Men det kan vi inte. Vi har inte resurser för det. Från den här byn
kan vi hjälpa några barn, de som har det allra sämst. Det finns fler
barn, i andra byar, som vi också vill hjälpa. Vi möter en ung flicka
på 18 år med en baby i famnen. Hon har en tuff framtid framför sig
utan utbildning och inkomst. En annan tjej är 15 år. Hennes familj
vill skicka henne till Bangkok för att jobba. De hade fått erbjudande
från en okänd man. Alla varningsklockor ringer i våra huvuden och vi
försöker övertyga henne om att Bangkok inte är ett bra alternativ. Vi
erbjuder henne att flytta till BCM och fortsätta studera. Egentligen
ville hon nog det, men pressen från familjen är hård att hjälpa till
med att försörja sina nio syskon. Vi misslyckas den här gången. Alla
går inte att hjälp. ■

Föräldramöte
Klockan tio skulle mötet börja. Redan en timme innan började
folk samlas. Vi skulle bjuda på lunch, vilket lockade. Det var
föräldrar eller släktingar till ”våra” barn samt anhöriga till nya
barn. Mötet den här dagen har också syftet att kunna ansöka
om att få plats på hemmet för nästa läsår. Det kom barn som
vi träffat tidigare, som ev skulle få en plats, men även barn
som vi aldrig mött och som vuxna tagit hit. Alla hoppas att just
deras barn ska få plats.
Mötet började med att BaanChivitMai (BCM)-barnen sjöng så
mycket de orkade medan de nya barnen såg ut som fågelholkar av beundran. Vår vicemanager, Abba, höll i mötet och presenterade var och en av oss samt berättade hur livet går till på
BCM. Tongchai, en av de stora grabbarna, beskrev hur det var
när han kom hit som liten pojke och hur hans liv blivit. Han är
nu 18 år och studerar på en teknisk skola. Han berättade för
barnen att han har fått ett bra liv.
Efter all information och en frågestund, var det lunch och
köket hade ansträngt sig för att laga en rätt som tilltalade
folket från bergen, en sorts nudelsoppa.
Sedan kom vi till den svåra delen av mötet. Att välja ut vilka
av barnen som ska få flytta in här på Huadoi. Drygt 30 barn
hade kommit idag. Alla med en trasig bakgrund där samtliga
är fattiga. Fattigdom är inte skäl nog för att få komma hit. Det

måste vara värre. Skulle vi ta emot alla som är fattiga, skulle
vi få dubbla många gånger om. Nästan alla har en bakgrund
som flyktingar från Burma. En del har kommit nyligen medan
andra har bott här i flera år.
Efter många intervjuer och mycket funderande, beslutade vi
oss för att ta emot några av barnen. De som verkligen hade
behov.
För att säkerställa att den information vi fått, stämmer,
kommer vi att besöka barnen i deras hemmiljö under den närmaste månaden. ■

Från teori till verklighet
Jag har följt Childfriends verksamhet på ganska nära håll i tolv år. Under
den här tiden har jag sett hundratals bilder och tagit del av mängder av
reserapporter, men själv aldrig varit på plats. Den information jag fått,
samt att jag känner de svenska insamlingsansvariga personligen (Inge
och Madeleine Ekelyck), har gjort att jag känt ett stort förtroende för
den verksamhet som Childfriend bedriver genom BaanChivitMai (BCM).
Det är också anledningen till att jag själv valt att engagera mig i detta.
Men nu äntligen efter alla år så befinner jag mig i skrivandets stund
på barn/skolhemmet Huadoi i Chiang Rai. På ett sätt kan jag säga att
min bild av verksamheten stämde väl, husen, området och caféet såg
ut som bilderna har visat. Men samtidigt är det en helt annan sak att
vara på plats. För det är när man ser och möter barnen som man verkligen förstår vad vår verksamhet betyder. Att se lyckan och höra skratten
från barnen när de har vattenkrig i hettan eller att bara känna in den
mysiga atmosfären när barnen kryper upp i Inge och Madeleines knä på
kvällskvisten. Det kan man aldrig uppleva på några bilder eller genom
reserapporter. Lika svårt är det också att i Sverige ta in upplevelsen av
att stå i en bergsby med flyktingar från Burma. Att där på avstånd ta del
av samtalet när vår personal på stamspråket Akka försöker övertyga en
familj om att inte skicka sin 15-åriga dotter till okänt öde i Bangkok,
utan att hon istället får komma till vårt skolhem i Huadoi. Sorgen som
går genom hjärtan när man inser att familjen hellre skickar henne för
att tjäna pengar i värsta tänkbara miljö än till ett tryggt barn/skolhem
för vidare utbildning, kan aldrig förstås utan bara erfaras.
Så även om jag innan min resa visste att jag kunde stå fullt ut för
vad Childfriend gör, så kan jag nu säga att den övertygelsen gått än
djupare in i mitt hjärta. Så till dig som läser detta, så vill jag säga ett
stort tack för att du är med och bidrar till att göra skillnad för barn som
troligen aldrig annars skulle fått hjälp. Sedan är det
så fantastiskt, att du har möjlighet att få göra
samma upplevelse som jag, att gå från teori
till verklighet genom att följa med på vår
gruppresa som vi gör i november 2017.
Jag är övertygad om att det blir en resa
som också kommer att göra ett stort intryck på dig, precis som det gjort för mig. ■
David Gunnarsson
Ordförandei ChildFriend

Den tragiska olyckan
Söndagen 22 januari hände det en
fruktansvärd olycka. En av våra större
grabbar Chai, omkom i en trafikolycka.
Chai skulle fylla 18 i april. Han hade
haft några extra lektioner på den tekniska
skolan han gick på. På väg hem med
sin MC, nästan framme vid hemmet,
kraschade han in i en stor lastbil som
gjorde en U-sväng mitt på vägen. Han
omkom omedelbart.
Chai hade bott hos oss i nästan10 år.
Han kom från Mongstammen och hans
föräldrar hade flytt från Laos för 12 år
sedan. Chai var en charmör med stor
livslust. Han var en varm och go kille
med glimten i ögat. Saknaden är stor och
vi lyser frid över hans minne.
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Sommarlovet börjar
Nu går det mot sommaren i Thailand. Termometern går upp över +35 mitt på dagen
så här i mars.
Barnen har slutat skolan och njuter av ledighet. De flesta av barnen på BaanChivitMai har någon sorts familj att åka hem till
under sommarlovet. Ca 10 barn har absolut ingen släkting, så de får vara kvar på
barnhemmet under lovet. Volontärer, som
finns kvar tar med de barnen på utflykter
och hittar på lite roliga saker.
I april firas det buddistiska nyåret och det
är fest i hela landet. Eftersom det är den
varmaste tiden, handlar det mycket om
vatten. Man skvätter och sprutar vatten
på varandra. Barnen på BCM tar fram vattenslangen och njuter av att kunna svalka
sig och leka med vatten. ■

En av de som får komma...
En kvinna kom med en liten pojke som hon hade förbarmat sig över. Hon presenterade sig som hans moster. Hennes syster och man hade återvänt till sitt
hemland, Burma och lämnat sin lilla pojke kvar.
Han är sex år gammal, smutsig och väldigt liten till växten.
Hans enda språk är ett stamspråk. Han har
inget ID kort av något slag. Vi fick alla medkänsla för den här lille killen. Trots att det blir
extra jobb med stödundervisning, strävan efter
ett födelsebevis mm, beviljade vi honom att få
komma och få bo på BCM. ■
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