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Examen
På BCM har vi som mål att alla våra barn ska få möjlighet att fullfölja en utbildning. Läsåret i de thailändska skolorna går mot sitt slut och i år har vi fyra killar som går ut 9.an. Tre av dessa kommer att studera
vidare, medan en kommer att gå en kortare kurs för att
kunna arbeta på ett sjukhus.
Vi har även två ungdomar som slutar gymnasiet och
två som avslutar en eftergymnasial utbildning vilket

Vi är mycket stolta över
alla våra studenter!

Volontärer

gör oss stolta. BCM stöder alla dessa ungdomar
ekonomiskt. ■

haft 8 duktiga
Sedan början av november har vi
Norge, Sverige
volontärer på BCM. De kommer från
siasm och
och USA. De har alla visat stor entu
dlar om både
bidragit med många saker. Det han
möbler och anrenovering och underhåll av hus,
gjort informationnat. De har byggt en ny hemsida,
alektioner, gjort
smaterial, haft musik- och engelsk
mm.
datatjänster, serverat på bageriet
för barnen. I
org
De har inte minst visat stor oms
tliga av dessa att
slutet av mars är det dags för sam
för vad de har
lämna oss. Vi skulle vilja tacka dem
att de har gjort
bidragit med både praktiskt och för
också att tiden
livet bättre för våra barn. Vi hoppas
en av dem, att
här har satt så djupa spår i var och
för människor
de alltid kommer att engagera sig
som behöver deras hjälp.

Ungdomar flyttar ut
Det är många ungdomar på Huadoi som går i olika gymnasieskolor. De som har fyllt 18 år uppmuntrar vi att flytta
till en egen lägenhet i stan. Syftet är att de ska bli mer
självständiga, och få livserfarenhet.
Sex av våra killar, som går på den tekniska yrkesskolan,
har nu antagit utmaningen. Två och två kommer de att
dela boende. Nu nästan studsar de av glädje och spänning. BCM hjälper dem med hyra för rummen och kostnader för undervisningen och lite fickpengar. De är ändå
beroende av att finna sig ett litet deltidsarbete. ■

Sex killar redo
att flytta ut...

Vill ditt företag synas här?

Affärsresor • Privatresor
Gruppressor • Konferensresor
Lokalnärhetochpersonligservice!

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

Tel. privatresor:
010 - 1226750
Tel. affärsresor:
010 - 1226755
www.lingmerths.se

Läs mer om oss på vår hemsida:

Vi sa ma rb eta r m ed
Ch ildfr iend...

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!

Resan till havet
Varför är det så många Skandinaver som vill resa till Thailand? Den frågan vi har fått från barnen på BCM många
gånger. För oss är svaret enkelt: Thailand har ett bra klimat, trevliga människor, billig och god mat, men kanske
framför allt, för havet och de vackra stränderna.

Välgörenhetskonsert i Norge

I höstas satte vi upp ett mål. Under 2016 skulle vi ge
barnen på BCM ett riktigt stort, roligt och lärorikt äventyr.
Det skulle börja med en bussresa från ChiangRai med
slutdestination havet!
Det är första gången det händer i BCM:s historia. Barnen
har ingen möjlighet att göra resor på egen hand. Orsaken
är de höga kostnaderna och att stamfolken inte får röra
sig fritt i landet. Med och genom oss blir denna dröm
möjlig.

Den 23 oktober, hösten 2016, blir det en konsert i Sandens kulturhus i Norge. Det är första gången som BCM
får komma i fokus i en konsert av det här slaget i Norge.
Detta blir möjligt tack vare flera duktiga människor som
har varit engagerade i vårt arbete under en längre tid. De
önskar att bidra till att göra vårt arbete mer känt, samt att
samla in pengar för vidare drift.

Vi vill visa dem lite av “världen” och att det finns möjligheter för alla som har ambitioner. Vi vill också visa att
Thailand är ett vackert land som lockar många besökare
både från Skandinavien och många andra länder. Det är
mycket förberedelser för barnen inför resan.
De får undervisning om bl.a. Bangkok, landets politik,
hav och turism samt det viktiga, att lära sig simma.

I Januari kom några av artisterna på besök till Thailand,
för att skaffa sig en tydligare bild av arbetet vi gör. De
gjorde även ett inslag till en reklamfilm.
Utöver att besöka bergsbyarna, som våra barn kommer ifrån, fick de information om den svåra livssituationen som
råder för många barn i norra Thailand. De fick också se
hur BCM ger ett nytt hem och ett nytt liv till många av
dessa barn. Livet blir så mycket bättre när de får komma
och bo på BCM, få trygghet och skolgång mm.
Det fanns även tid till att lära känna barnen på hemmet
och hålla en liten mini-konsert, vilket barnen uppskattade
mycket. ■

Resan går först till Bangkok, och sedan vidare söderut,
till Rayong, Pattaya och ön Koh Samet. I Pattaya kommer vi att ha två föreställningar på Norska Sjömanskyrkan
med sång, dans och information om livet bland de fattiga
stamfolken i norra Thailand.
Finansieringen av resan har vi fått från en svenskt familj
samt från vänner och familjer till våra volontärer. Tack till
er alla! Bussen är nu bokad och resan går av stapeln den
15-21 mars, vilket är i samband med barnens sommarlov.
I nästa brev rapporterar vi om hur det gick. ■
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TACK!
Vi har redan kommit en
bra bit in på det nya året
och julen känns redan
avlägsen. Vi vill ändå, så
här i årets första nyhetsbrev, säga ett varmt tack
till alla som gett julgåvor
till barnen i Thailand!
Även denna jul blev speciell för barnen. De fick en
fin julfest under stjärnhimlen, mycket gott att äta,
julbudskapet, julsånger
och dans o.s.v. Alla barnen
fick en julklapp.

B
Ungdomscafé

Vi vill också uttrycka vårt
innerliga och varma tack
till alla er, gåvogivare!
En del ger en gåva varje
månad, andra ger någon
gång ibland. Allt är av
stor betydelse! Vi är ju
helt beroende av era gåvor
för att göra jobbet som vi
önskar göra i Thailand.

Vi önskar att vi kunde
förmedla alla leenden, skratt från alla glada barn...

Vår budget är inte så stor
och vi kan inte annonsera
och synas i olika medier,
som många andra, större
organisationer gör. Därför
är vi tacksamma för trogna
gåvogivare. Samtidigt som
vi gör vad vi kan för att

Ni får alla föreställa er de
glada barnansiktena och
ta till er ett TACK!

berätta och sprida information om vår hjärtesak,
barnen i BaanChivitMai.

Vid upprättande av testamente
tänk på barnen i Thailand!
Du kan vara med och förändra liv
även när dina dagar på jorden är slut.

frågor ELLER ÖNSKAR ETT
ta OSS!
BESÖK GÅR DET BRA ATT kontak

OM DU HAR

www .child frien d.com

I våra lokaler där det tidigare funnits tillverkning av
olika produkter, finns nu
ett fräscht ungdomscafé.

Idén om att ha en plats för
ungdomarna, att bara sitta och umgås och fika föddes och blev verklighet!

Under många år har ungdomar tillverkat tygblommor, papperskort med
blomdekorationer och mycket annat.

Vi tror att det är viktigt
att ungdomar får ta plats,
ha egna ställen att umgås
och känna sig hemma på
o.s.v.

Efterfrågan av dessa produkter har nu minskat radikalt, samt att undgomar
har större möjligheter än
tidigare, att få arbete ute
i samhället.

Nu finns en fin plats där
man ”hänger”, ser på film
och har samlingar.

Våra duktiga volontärer
har lagt ner mycket jobb
på uppfräschning av lokaler och kommit med nya
ideér.

OBS!

Bankgiro

En liten påminnelse om att vi har bytt Bankgiro nummer sedan vi
fick s.k. 90-konto. Många använder fortfarande det gamla numret.
Än så länge går pengarna fram även på det, men inte i framtiden.

Web:

www.childfriend.com

E-post:

info@childfriend.com

Telefon:

0733-58 19 84

Bankgiro: 900-4268

www.skilltryck.se
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