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Naradee
Naradee är en liten tjej på 8 år.
Hon kom till BCM så sent som i
maj i 2014. När Naree föddes,
var hennes mamma 15 år gammal
och hennes pappa 50 år. Nyligen stack mamman iväg med
en annan man. Hon tog ett yngre syskon till Naradee med
sig. Omgivningen såg snart att Naradee inte hade det så
bra ensam, hemma hos pappan. De bodde långt uppe i
bergen i en by, tillhörande Lahu folket.
Naradee gick sporadiskt till skolan, eftersom den
ligger så långt från deras hem, ca 8 km. Alldeles för
långt för en liten flicka att gå varje dag. En släkting
kom med flickan till BCM och vädjade om hjälp. Hon
fick stanna.
I början var det svårt för henne här. Hon kunde
inte thai språket så värst bra och hon var rädd och
blyg för alla nya människor. Hon var väldigt tyst och lågmäld. Hon fick
börja om skolan, ett år efter de andra.
Nu, efter ett halvår på BCM ser vi att Naradee är en pigg, öppen och glad, liten
flicka. Hon pratar redan bra thai och tycker skolan är rolig. Släktingen som kom
med flickan, kommer på föräldramöten och är en bra kontakt med byn. Pappan är
gammal och trött. Naradee ser BCM som sitt hem och verkar nu väldigt trygg. ■

"Nu är Naradee
pigg, öppen
och glad ..."

ChildFriend
ChildFriend är en nybildad, religiöst och
politiskt obunden, svensk insamlingsst
iftelse.
Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s
barnkonvention och den kristna värdegru
nden samla
in medel för att rädda utsatta barn i Syd
ostasien. Stiftelsen kommer att ta över
den verksamhet som tidigare bedrivits av BaanCh
ivitMai-Sweden, vilken organisation ansv
arade för insamling till barnhemsverksamhet i Thailan
d. Genom den nya stiftelsen har vi nu
möjlighet att nå
utsatta barn även i andra delar av Syd
ostasien.
ChildFriend har sitt säte i Huskvarna
och styrelsen består av bl.a. BaanChivitM
ai Sweden’s
tidigare ledamöter. Insamlingsstiftelsen
BaanChivitmai-Sweden kommer att upp
höra vid
nyåret och ersättas av ChildFriend.
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Syskonen
Vi har tre syskon på Huadoi. Två flickor, 13
och 15 år gamla och lillebror som är 8 år.
Systrarna kom till BaanChivitMai för ca 6 år
sedan. Då hade deras pappa sålt dem till en
hallik. Mamman hann lämna dem till oss innan
halliken kom och hämtade flickorna.
De har funnit sig väl till rätta och mår fint. Deras lillebror kom för ett drygt år sedan, p.g.a. att
mamman blivit sjuk och hade svårt att ta hand
om pojken. Det var fint att ha alla syskonen på
samma ställe. Deras mamma blev senare väldigt
sjuk och döende. Hon blev skjutsad till barnen på
Huadoi. Det var inte lätt för personalen att få dit en döende mamma. De försökte ändå hjälpa till så gott det gick.
Hon fick tillfällig vård på sjukhus, men var obotlig. Det rätta i den här kulturen är att dö hemma. Man tror mycket
på andar och spöken. Eftersom familjen kom från Burma, fick kvinnan hjälp att ta sig till Burma för att dö där.
Barnen fick ta farväl av sin mamma. Hon tog sig förhoppningsvis till hemlandet och är förmodligen död nu.
Helt överraskande dök pappan till barnen upp nyligen. Han kunde då skriva på papper om barnens födelse
mm, så proceduren om att ordna id-handlingar kunde börja. Pappan förvann väldigt fort
och har inte synts till sedan. Barnen ser ut att må bra och får nu en god omvårdnad
och mycket kärlek. Framtiden ser förhållandevis ljus ut. ■
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Gruppresan
I år, precis som de senaste 2 åren, arrangerade
BaanChivitMai, en gruppresa till Thailand. 21
st förväntansfulla resenärer landade en morgon i
november i ChiangRai. Staden långt uppe i norra
delen av landet, där BaanChivitMai har sin verksamhet.
Ett av syftena med resan är att få inblick i projektet, BaanChivitMai. Vi besökte hemmen och
umgicks med barnen. I år passade det så bra att
BCM firade 25-årsjubileum, just den dagen gruppen var där. Det blev ”barnens dag” för alla. Lekar,
pyssel och tävlingar avlöste varandra. På kvällen
var det en stor show där barnen sjöng och dansade.
Det är en upplevelse man inte glömmer!
Det finns mycket att se i norra Thailand, utöver
projektet och staden Chiang Rai.
Bl.a. Gyllene Triangeln vid Burmagränsen och
Mekongfloden vid Laosgränsen, där vi tog en båttur.
Resan gick sedan vidare till ChiangMai där vi
provade på allt ifrån elefantridning, flottfärd, till
kulturella danser. Därefter ett stopp i Bangkok,
sedan River Kwai, där vi bodde en natt på floden.
Tre dagar på en ö är inte heller fel innan man ska
återvända till kalla Norden igen.
Detta är ett av alla de sätt vi har för att öka engagemanget bland givare, samt få in pengar, som
gör att vi kan rädda barn till ett bra liv. ■
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Utbildning
Utbildning har hög prioritet på BaanChivitMai. Vi försöker att motivera barnen att fullfölja yrkes- eller högskolor. Dessvärre når inte
alla så långt. Några slutar efter högstadiet. Det beror antingen på
att de är skoltrötta, eller att föräldrarna kräver att de ska hjälpa till
att försörja familjen. Lyckligtvis finns det de som är mycket motiverade och har egenskapr att kunna studera vidare. Vi har nu ungdomar både på gymnasieskolor, tekniska skolor, yrkesskolor och
universitet. Ni ska få möta en av dem.

Barnen

på BaanChivitMai

Saa
Saa är 19 år och tillhör stamfolket
Lisu. Hon har avslutat yrkesskolan
och har nu börjat på en 2-årig diplomutbildning i ekonomi. Hon har
också planer på att ta en ”master” i ekonomi på universitetet
efter detta. Saa kommer från en
fattig familj långt uppe i bergen
utanför ChiangRai. Föräldrarna
lever på att odla ris och grönsaker för eget bruk och har inga andra inkomster.
När Sa var 7 år föddes hennes bror. De blev bara 2 syskon.
Hennes far hade den gången rest bort för att försöka skaffa
pengar till familjen, men kom hem efter en kort tid, tomhänt.
De hade då inga pengar så att Saa kunde går i skolan, men blev
då tipsade om att skicka henne till ett barnhem 4 mil utanför
ChiangRai. Där var hon i 3 år. Föreståndaren var ingen god man
utan våldförde sig på barnen och förskingrade pengarna. BCM
fick då frågan av myndigheterna om att ta över verksamheten
och då kom Saa under vårt beskydd.
Hon bodde kvar på BCM’s hem i MaeChan i 4 år till, innan
hon för 3 år sedan kom till huvudhemmet på Huadoi. Boende på
Huadoi, fick hon möjlighet att gå på yrkesskola. Saa är en mycket sympatisk och hårt arbetande flicka. Hon är mjuk, omtänksam och hjälpsam. Nu bor hon själv inne i staden ChiangRai.
Hon studerar på dagarna och jobbar på kvällarna. På helgerna
hjälper hon till i vår restaurang/kafe´. Saa uttrycker stor tacksamhet för vad BCM gjort för henne. Hon berättar att de anställda har lärt henne mycket om livet och gjort henne till den hon
är i dag.
Hon funderar mycket på hur livet hade tett sig om hon hade
bott kvar hemma i byn. Hon grubblar också på varför föräldrarna
skickade bort henne. Tyckte de inte om henne, eller var det för
att de ville att hon skulle få ett bättre liv än de själva hade?
De frågorna vågar hon inte ta upp med dem, men det
kommer en liten tår när hon berättar om det. Oavsett vilket
motiv föräldrarna hade, så är hennes stora dröm att en
gång ha nog med pengar för att bygga ett fint hus till dem.
Hon vill gärna ha en utbildning, för hon vet att genom
den kan hon få ett bra jobb och en trygg framtid. ■
C h i l d F r i e n d

N y h e t s b r e v

n r

4

2 0 1 4

5

frågor till
föreståndaren
i Thailand …
Vem är du?
Jag heter Knut-Inge Bergem, är norrman, 51 år och
gift med Anne-Grethe. Vi har 4 vuxna barn och ett
barnbarn, som bor i Norge. Jag är utbildad präst och
har största delen av mitt vuxna liv, jobbat för Norska
sjömanskyrkan utomlands.

Hur kom du i kontakt med BCM?
När jag jobbade som studentpräst i Australien, startade jag
2001, bland de norska studenterna, ett insamlingsprojekt
för utsatta barn. Jag fick av en svensk präst, tips om BCM i
ChiangRai. 2 månader senare besökte jag projektet där och
träffade då Eva. Vi kom överens om ett samarbete, och sedan
dess har det kommit god ekonomisk stöttning från både
Australien och Norge.

Varför väljer du att jobba som
föreståndare i Thailand istället för
ett välbetalt jobb i Norge?
Jag har länge drömt om att få jobba med bistånd. För 3 år
sedan började jag studera ”utveckling och bistånd” och fick
tillfälle att skriva min B-uppsats i ChingRai. Precis då slutade den gamla föreståndaren på BCM. Då jag visat mitt intresse och pratar språket thai bra, fick jag frågan om att gå in
som ny föreståndare. Det var ett stort beslut att ta, men jag
var mycket motiverad och sa, ja. Då min hustru jobbar med
IT globalt, kunde hon behålla sitt jobb, men ändå flytta med
till ChiangRai.

Vad är svårats med jobbet?
Det är många stora utmaningar där språket och kulturen är
bland de största. Inkluderat i det är osäkerheten om alla val vi
måste göra för våra barn, är de rätta.

Vad är det bästa med jobbet?

Thailand ligger i Sydostasien.
2
Area: 514 000 m .

Folkmängd: 67,5 miljoner.
miljoner inv.
Huvudstad: Bangkok, 10,5
Valuta: Baht.

Det är att veta att jag är en del av ett team som gör livet bättre för väldigt många barn och ungdomar. Det är en härlig
känsla att hjälpa de som bor hos oss, så de får en trygg och
säker framtid som vuxna.
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Fakta om Thailand

m, animism,
Religion: Huvudsaklig buddis
islam, kristna m.fl.
monarki,
Statsskick: Konstitutionell
styrd av militärjunta.
etsspråk.
Språk: Thai, diverse minorit
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Vi vill framföra ett stort

Tack!

Vill ditt företag synas här?
För 6.000 kr får du en annonsplats fyra gånger/år.
Ring 0733-58 19 84 om du vill veta mer.

Tel. privatresor: 036-14 22 90
Tel. affärsresor: 036-14 58 80
www.lingmerths.se

till alla er givare som ger barnen en framtid.

Läs mer om oss
på vår hemsida:

www.childfriend.com

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

www.skilltryck.se

Gilla oss!

Vi samarbetar med
ChildFriend...
Stöd dem du också!

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

Verksamheten
Fattigdomen är en av grundorsakerna till att
barn far illa i världen. Hunger kan driva en
människa långt från humana och moraliska
värderingar. I Thailand finns det föräldrar
som är beredda att sälja ett av barnen för att
få pengar till mat till de övriga.
Synen på barn är också olika i olika kulturar.
I Sverige säger vi att vi har barnen till låns,
medan man i Thailand säger sig äga ett barn
som en egendom. I krisfall kan barnet bli en
förhandlingsvara. Vi har träffat på föräldrar i
norra Thailand som inför barnen säger att de
inte vill ha dem och frågar oss om vi kan ta
hand om dem. Allt detta göra att många barn
far illa fysiskt och inte minst psykiskt.
Under 25 års tid har BaanChivitMai funnits i
Thailand som en räddningsplanka för hundratals
barn. De har med vår hjälp, lyfts bort från den utsatta situationen de befunnit sig i och flyttat in på
något av våra hem. Där har de fått kärlek, trygghet,
mat och utbildning, något som de inte kunnat få
tidigare.
En del av barnen riskerade att hamna i prostitution, andra var föräldralösa medan andra inte hade
någon möjlighet att gå i skola. Tack vare BaanChivitMai har de fått ett bra liv och goda framtidsutsikter.
BaanChivitMai bedriver idag 2 olika hem i ChiangRai regionen i norra Thailand. Där bor idag drygt
80 barn mellan 6 och 20 år. Allt detta finansieras
mestadels av privata givare i Skandinavien, men
även företag, kyrkor, skolor och föreningar. ■
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BaanChivitMai Foundation
BaanChivitMai betyder ”hem för nytt liv” och är en fristående,
lokal hjälpverksamhet i Thailand som har räddat flera hundra
barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel.
Verksamheten startades 1989 och bedrivs i Chiang Rai
regionen, längst upp i norra Thailand. Genom BaanChivitMai
får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång.
Det övergripande ansvaret för verksamheten vilar på en lokal
stiftelse, BaanChivitMai Foundation. Stiftelsen är registrerad
i ChiangRai och har idag en styrelse bestående av svenskar,
norskar och Akha.
Arbetet inom BaanChivitMai vilar på FN’s barnkonvention
och en kristen grundsyn, vilket genomsyrar stiftelsens verksamheter. Att återupprätta människovärdet för barn och andra
utsatta grupper är en grundsten i verksamheten.

B
Finansiering

ChildFriend, tidigare Ba
anChivitMai, är helt be
roende av friviliga givares gåvor. De
n administrativa kostn
aden är låg, då
en stor del av arbetet
i Sverige görs volontär
t. Många är de
privatpersoner som ko
ntinuerligt ger ett bid
rag till barnen i
Asien. Det finns även
en mängd företag, sk
olor, föreningar,
kyrkor och klubbar so
m bidrar till att verks
amheten fungerar.
Många hör av sig vid
jämna födelsedagar oc
h har önskat
sig pengar till BaanCh
ivitMai istället för pr
esenter. Det har
blivit populärt för skolo
r att ha ett humanitärt
projekt. Flera
skolor har idag ett sa
marbete med oss. Vi
kommer dit och
pratar om barnen i As
ien, och barnen i sin
tur, samlar in
pengar genom bazarer
och andra tillställnin
gar. Känner du
att du skulle vilja vara
med och bidra till att
rädda utsatta
barn i Asien. Hör av
dig till oss eller besö
k vår hemsida
www.childfriend.com
.

NYTT Bankgironummer

Med namnbyte från BaanChivitMai-Sweden till ChildFriend byter vi
också bankgironr. Vi har blivit godkända för innehav av ett s.k. 90-konto. Det gamla bankgironumret kommer
att fungera parallellt ytterligare en tid. Vårt nya bankgironummer är 900-4268.

Arbetet med BaanChivitMai har nu pågått i 10 år för
oss. Vi är ansvariga för verksamheten både i Sverige
och i Thailand. Det är huvudsakligen arbete i Sverige, med att vara insamlingsansvariga och resa runt i
Sverige och föreläsa om projektet. Det blir 2-3 resor till Thailand per år, då vi möter våra medarbetare. Vi
är en länk mellan gåvogivare och barnen. Vår uppgift är att förmedla pengar till verksamheten i Thailand
och sedan informera gåvogivarna. Fr.o.m nu arbetar vi med den nya stiftelsen, Child Friend. Syftet med
att bilda en ny stiftelse är att på ett effektivare sätt arbeta för de utsatta barnen i Sydostasien. Vi har en
dröm att utvidga arbetet så att barn i fler länder än Thailand kan nås. Än så länge arbetar vi mestadels
på vår fritid, bredvid våra yrken. Kanske kan vi i framtiden jobba än mer för de utsatta barnen.
Telefon 0733 - 58 19 84 • E-post info@childfriend.com • Hemsida www.childfriend.com • Bankgiro 900-4268

Inge & Madeleine

Ekelyck

