år!
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25-årsjubileum!
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”Hem för nytt liv”

Vi vill framföra ett stort
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Hur gick det för …

De här bröderna, 8 och 10 år
gamla, kom till BCM för ca ett
år sedan. Deras mormor lämnade pojkarna här då hon inte
kunde ta hand om dem. De får
tyvärr inte så mycket besök…
Grabbarna trivs fint och har
anpassat sig bra till livet på
Grabbarna trivs bra
BCM. Nu har de gått i skolan
ett år här och det är inte allpå BaanChivitMai!
tid så lätt då man fått en lite
sämre start på skoltiden. Man
kan också fundera på hur hur förlossningar, spädbarnstiden o.s.v. inverkar på
barnens förmåga till inlärning. Trots allt så har de här gossarna det så bra som det
bara går just nu och de ska få den bästa stöttning många år ännu.

adoi!
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När BaanChivitMai började sin verksamhet för
snart 25 år sedan, öppnades
ett bankkonto i en kyrkas
namn i Sollentuna. På det
sättet överfördes pengar på
ett säkert sätt under de första 20 åren. När vi tog över
ansvaret 2005, kände vi att
det behövdes en plattform i
Skandinavien. Därför startades för drygt 2 år sedan insamlingsstiftelsen BaanChivitMai-Sweden.
Vi har nu efter några år
upplevt att stiftelsens namn
som är på Thai, för många
är krångligt att uttala och
ännu svårare att komma
ihåg. Därför har nu en ny
stiftelse bildats med ett nytt,
internationellt, mera gångbart namn. Namnet på den
nya insamlingsstiftelsen är
ChildFriend (Barnavän) och
den nya stiftelsen kommer
att överta den verksamhet
som hittills bedrivits genom
BaanChivitMai - Sweden.
I Thailand heter stiftelsen
fortfarande BaanChivitMaiFoundation.
Vår intention är också att
skaffa ett s.k 90-konto.
Av ChildFriends stadgar framgår att det i framtiden ska finnas möjlighet att
hjälpa utsatta barn även i andra delar av Sydostasien. Vi
kommer att ge tydlig information när det blir aktuellt.
Det är fortfarande samma
Bankgironummer som gäller tills dess vi har fått ett
90-konto.
I detta nyhetsbrev finns
också ett s.k upprop som
enl. lag måste göras vid start
av ny stiftelse.
Madeleine & Inge

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.

till alla er givare som ger barnen en framtid.

Läs mer om oss på vår hemsida:

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

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

www.skilltryck.se

Kao gillar att fiska
Kao är en kille på 13 år. Han
är född i en minorietet som
heter Mong. Hans pappa
hamnade i fängelse för länge
sedan och mamman bildade
en ny famij. Kao och styvpappan kom inte bra överrens och mamman hade
svårt att försörja hela sin
nya familj. Kao fick komma till BCM. Här trivs han bra. Han älskar skolan,
speciellt matte! På fritiden är favoritsysslan att fiska.
Ibland kommer familjen på besök och han kommer
fortfarande håg sitt språk.
Drömmen för framtiden är att bli polis. Han har
en önskan om att kunna skydda sitt folk och sitt land.

Traktorn har landat!
Äntligen kan vi visa upp den nya traktorn på
BCM!
Under en tid har vi skrivit om behovet av en ny
traktor på gården Huadoi. Tack vare många generösa
gåvogivare i Sverige, har vi nu kunna köpa och betala
kontant, hela summan för den här fina traktorn. Personalen som ska använda den, var som pojkar som
vunnit högsta vinsten när de fick vara med och köra
hem det splitter nya traktorn med tillhörande diverse
redskap. Nu blir det
lättare att sköta den
stora gården, risfälten mm.
Vi vill hälsa ett
VARM TACK till
er alla som bidragit!

Stöd dem du också!

Affärsresor • Privatresor
Gruppressor • Konferensresor
Lokal närhet och personlig service!
Tel. privatresor: 036-14 22 90
Tel. affärsresor: 036-14 58 80
www.lingmerths.se

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

Oroligheter ...
I media har man den senaste tiden sett otäcka bilder från ett
Bangkok i uppror. Många människor har dött eller blivit skadade.
”Gulskjortorna”, som är i opposition, demonstrerar på gatorna
och utanför parlamentet. De har även intagit vissa byggnader.
”Rödskjortorna”, som sitter vid makten, har vunnit alla val de senaste 20 åren. De ”gula” anklagar regeringen för korruption och
vill överta makten med våld. De tror inte på demokrati med en
röst/invånare, utan vill med våld fördriva nuvarande makthavare.
De vill tillsätta en kommitté som ska styra landet.
Utvecklingen är otäck och hatisk och ser ut att eskalera. Hur
utgången blir är omöljigt att säga. Kungen som suttit vid makten
i över 60 år, har tidigare lyckats stävja 18 olika uppror. Nu är
kungen gammal och sjuk och ingen vet om han orkar blanda sig
i. I ChiangRai, där BCM har sin verksamhet, märks ännu ingenting. Blir det regimskifte finns det risk för att vi som organisation
påverkas på olika sätt. Vem som är bäst på att styra Thailand är
svårt för oss att säga, då förmodligen alla är lika korrumperade.
Det skrämmande är när demokratin får stryka på foten.

Behov just nu …

Vi är glada över alla våra fina
byggnader i projektet. Dock
vet alla att hus behöver hållas efter. Just nu är det behov
av att byta tak på pojkarnas
boningshus på Huadoi, både
inner- och yttertak, samt total
ommålning. Husen byggdes
1997 och har hållit bra. På sista
tiden har det börjat regna in
och det upptäcktes att taket inte
längre var tätt.
Det finns också ett stort behov av
att fräscha upp pojkarnas
toaletter och duschar. Det är reda
n gjort en renovering av flickornas toaletter, men nu är det pojk
arnas tur. Det handlar om
att bygga om och göra funktionellt
och hygieniskt. Det behövs
byggmaterial, kakel och målarfärg.
Renoveringen av pojkarnas
hus uppskattas till sammanlagt ca
50 000 kronor.

RESA TILL
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Detta är en resa lite utöver det vanliga

för dig som gillar se verkligheten, tål värme och lite umbäraden.

Preliminärt program:

BER 2014

M
13–27 NOVE

Dag 1 13/11

Dag 2 14/11 Ankomst till Suvanabumi airport i Bangkok.
Anslutningsflyg till ChiangRai. Vila. Besök på ett av landets mest
spektalkulära tempel.

RESA TILL
THAILAND

Dag 3 15/11 Besök på BaanChivitMai’s hem Huadoi.
Vi tillbringar hela dagen där och firar 25-årsjubileumet tillsammans
med barnen, personalen och en del gäster. God mat och mycket
aktiviteter. Resans definitiva höjdpunkt.

med besök på BaanChivitMai
Vi gör en 2 veckors resa där vi bl.a. besöker BaanChivitMai’s verksamhet i norra delen av landet. Just den
dagen vi är på besök firar BCM 25-årsjubileum.
Det blir en dag med barnen i fokus, med sång, dans
och mycket aktiviteter. Vi kommer att spendera tid tillsammans med barnen, träffa personalen och se hemmen och dess verksamhet. Utöver det, får vi fantastiska
naturupplevelser i det sagoomspunna landet. Det blir
mycket god mat och intressant kultur, vacker fauna, äventyr med elefantridning och flottfärd.
En promenad på bron över floden Kwai och en natt
mitt i djungeln är uppskattade aktiviteter. Dessutom kommer det att finnas
chans att klappa en tiger. Den som gillar
shopping kommer inte bli besviken. Det
hela avslutas med sol och bad på en exotisk ö med palmer och vita stränder.
Medarrangörer vid resan är Lingmerts Resebyrå i Huskvarna, samt Seethai Travel, en resebyrå i ChiangMai, som
vi anlitat under flera år. Vi kommer att finnas med på hela
resan, dessutom kommer engelsktalande thaiguider med
stor kunskap om landet och kulturen att finnas med.
Vi har tack vare våra kontakter kunna pressa priset till
fantastiska 21 000 kronor/person om du bor tillsammans
med någon i dubbelrum, och 23 000 kronor/person om
du föredrar enkelrum. I det priset ingår flygresan Arlanda – Bangkok - ChiangRai t/r. Luftkonditionerad buss på
resten av alla resor i landet. Alla boenden på fina hotell

Avresa från Arlanda med Thai Airways till Bangkok.

samt alla avgifter. All mat ingår också förutom 3 dagar på
Koh Samet, där vi slappar, solar och badar. Där betalar vi
lunch och middag själva.
Allt eventuellt överskott går till BaanChivitMai’s verksamhet.
Vill du följa med på den här resan är vi tacksamma
för din intresseanmälan via mail, samt inbetalning av
anmälningsavgift senast 1 maj 2014. Intresseanmälan
gäller inte förrän avgiften är inbetald.

För tredje året i rad planerar vi nu
en gruppresa till Thailand.
• Det är först till
kvarn som gäller.
Vi kan max bli 30
deltagare.
• Vi reserverar oss
för prisändringar
som ligger utom
vår kontroll, t.ex. höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc.
• Du gör din intresseanmälan och ställer dina frågor till
oss på: info@bcmthai.com eller 0733 - 58 19 84.
Madeleine & Inge Ekelyck

Dag 4 16/11 Besök i by med Longneck Kareen tribes.
Besök i MaeSai, gränsstaden mot Burma, besök vid
Gyllene Triangeln. Båttur på Mekongfloden.
Middag på BCM Bakery i ChiangRai. Nattmarknad
Dag 5 17/11 Besök på BCM-barnens skola. 11-kaffe på
BCM-Bakery. Avresa mot ChiangMai med stopp på BCM’s hem i
MaeSuay. Incheckning på hotel i ChiangMai. Nattmarknad.
Dag 6 18/11 Elefantridning, oxkärra samt flottfärd.
Vi besöker en orchidéfarm samt umgås med tigrar.
Middag med thaidans.
Dag 7 19/11 Vi besöker tillverkning av pappersparaplyer samt tittar på hur sidenlarvens puppa blir siden.
Möjlighet för sidenshoping. Flyg till Bangkok med
incheckning på Narai hotel.
Dag 8 20/11 Bussresa mot Kanchanaburi provinsen.
Lunch med cookingshow. Båt till River Kwai’s flytande bungalows.
Avkoppling. Middag. Show
Dag 9 21/11 Bad i vattenfall. Promenad på bron över
floden Kwai. Besök på krigsmuséum. Resa tillbaka till
Bangkok.
Dag 11 22/11 Besök på Grand Palace, ett område med
fantastiska tempel och palats. Båttur på Bangkoks kanaler. Middag i Bangkoks högsta hotel ”Bayoke II”
Dag 12 23/11 Shopping på MBK, en av Bangkoks mest populära
köpcenter. Avresa med buss mot BaanPhe i Rayong för båtresa mot
KohSamet.
Dag 13–14 24–25/11 Sol, bad och slappa-dagar på ljuvliga
KohSamet island. All mat (lunch och middag) på egen beskostnad.
Dag 15 26/11 På eftermiddagen avresa mot
Bankok för flygresa till Sverige.
Dag 16 27/11 Ankomst till Arlanda.
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Hemsidor
• BaanChivitMai: www.b
cmthai.com
• Narai hotel I Bangko
k: www.naraihotel.co.th
• Wiang Inn hotel I Ch
iangRai: www.vianginn.c
om
• The River Kwai Jungle
Rafts Resort:
www.riverkwaijungleraft
s.com
• Samed Pavilion Resor
t:
www.samedpavilionres
ort.com
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INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

BaanChivitMai

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

5 2 9 9 - 6 3 2 9
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

52996329 #45#

#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD
RETURADRESS: BAAN CHIVIT MAI, NORRÄNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA
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Undertecknade Inge Ekelyck och Roland Edlund vädjar
härmed som stiftare om bidrag till Insamlingsstiftelsen
ChildFriend. Denna stiftelse skall ha som ändamål att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden
skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för:
- prostitution
- sexuella övergrepp
- våld
- droger
- fängelse
- utanförskap
- eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.
För att uppfylla ändamålet enligt ovan skall stiftelsen själv
eller genom den Thailändska stiftelsen ”BaanChivitMai
Foundation” och andra organisationer i Sydostasien:
- bygga och driva hem där barn kan växa upp,
- medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete,
- starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med
syfte att finansiera ovan nämnda verksamheter.

www.bcmthai.com

E-post:
Telefon:
Bankgiro:

Huskvarna den 1 februari 2014.
Inge Ekelyck och Roland Edlund

info@bcmthai.com
0733-58 19 84
5299-6329

Vill du beställa vår bok ”Små steg till ett nytt liv”?
På hemsidan hittar du information om hur du går till väga.
Bankgiro för boken: 392-4305

Inge & Madeleine Ekelyck

www.skilltryck.se

ågor ELLER
OM DU HAR fr
ESÖK GÅR DET
ÖNSKAR ETT B
kta OSS!
BRA ATT konta

Samtliga insamlade medel skall användas för verksamheten och omkostnader i samband därmed.
Stiftelsen kommer att överta den verksamhet som hittills
bedrivits genom organisationen BaanChivitMai-Sweden,
genom vilken insamling skett till barnhemsverksamhet i
Thailand. Detta sker i fullt samförstånd med styrelsen för
BaanChivit Mai-Sweden. Insamlingsstiftelsen ChildFriend
kommer att fortsätta att samla in medel till nämnda verksamhet, men kommer också att vidarebefordra insamlade
medel till liknande verksamhet i andra länder i Sydostasien.
Stiftelsen kommer att så snart som möjligt att ansöka om
s.k 90-konto. Penninggåvor kan sättas in på bankgironummer 5299-6329.
Detta upprop ligger till grund för bildandet av Insamlingsstiftelsen ChildFriend.

