NYHETSBREV

NR

3

2016

”Tänk om vi kunde hjälpa alla!” SID 2

”Vi räknar med att få 2 ton ris.” SID 3

Två syskon
skulle ta hand om alla barnen då pappan har
försvunnmit. Ingen visste var pappan var och
mamman hade inte arbete. All hennes tid
gick åt till att hitta mat till barnen. Tidigare
kunde hon hitta jobb i byn men det blev mer
och mer sällan. Deras hus är ett bambhus
med stampat jordgolv. En enkel toalett på
utsidan, men ingen dusch och inga möbler.
Bara en matta på golvet. Och självklart inte
någon motorcykel, som många andra har.

Vi vill berätta om två av de nya barnen som
kom i år. De är syskon. De bodde hemma hos
mamman tillsammans med sina 3 andra
syskon i åldern 4-12 år. Mamman ville att vi

Barnens skola låg 4 km hemifrån och barnen
måste gå de slingriga bergsstigarna om de
skulle få någon undervisning. Alla barnen,
som bara pratade Akha, var små till växten
och rörde sig inte mycket. Vi kunde erbjuda
plats till barnen som var 6 och 8 år. Flickan på 6 år heter Meedtae och pojken på 8
år heter Vilachai. Det är alltid spännande att
se hur ett barn beter sig när de kommer till
Huadoi och hur stark deras hemlängtan är.

Ut och välja barn
Egentligen en hemsk överskrift.
Likväl känner vi att den är rätt att använda.
Det är under sommarlovet i Thailand
som de flesta nya barnen kommer till
oss. I år åkte några av de anställda upp
till utvalda, fattiga byar i bergen för att
hälsa på. Behoven är enorma och vi
skulle kunnat fylla flera hem med barn
i nöd. Ofta får vi telefonsamtal från anhöriga som vill att vi ska ta över ansvaret för barn som far illa.
BCM har dessvärre inte resurser för att
ta emot alla utan siktar in sig på de
som har det värst.
Det hjälper inte att ”bara” vara fattig
– alla är fattiga. För att bli ”utvald”
måste situationen i hemmet vara extremt dåligt. T.ex att det är fara för barnets säkerhet eller tydlig omsorgssvikt.
I år tittade vi närmare på 25 barn varav
11 fick plats hos oss.

Det som möter oss på dessa resor är
stor fattigdom, människor utan arbete
och utan tillräckligt med pengar för att
köpa mat och kläder. Föräldrar som
varken kan prata, läsa eller skriva thai.
Familjer där oftast pappan har stuckit
iväg och lämnat sina barn och hamnat i fängelse för narkotikasmuggling.
Barn som lider av undernäring, är
smutsiga och får begränsad eller ingen
skolundervisning. Mycket hopplöshet! I
den miljön måste vi ”välja ut” barn och
ge någon eller några ett nytt hem och
möjlighet till en säker framtid.
Tänk om vi kunde ge alla en
ny framtid…

Sedan syskonen kom till Huadoi i maj har de
verkligen blommat ut. Meedtae äter som en
karl och de uppför sig oklanderligt. Självklart
gråter de emellanåt efter mamma och sina
syskon, men de har funnit sig väldigt väl tillrätta hos oss.
De pratar dålig thai och kan inte de kulturella koderna, men lär sig fort. De får därför
extra undervisning i thai och har dessutom
fått egna faddrar bland de äldre barnen som
vägleder dem.
De har nu rena kläder och duschar varje
dag. Deras nya liv har börjat och de får de
bästa möjligheterna till en trygg och säker
skolgång. Vår önskan är att de växer upp till
goda människor som kan hjälpa sin familj i
framtiden.

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

Gilla oss!

Läs mer om oss på vår hemsida:

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

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

Arbetsuppgifter till alla
Det känns viktigt att vi lär våra barn på BCM att de tillhör en familj.
Alla måste hjälpas åt. Varje dag har barnen olika små arbetsuppgifter. Några hjälper till med matlagning, andra städar gemensamma
utrymmen, medan andra krattar löv på gården. Klart att det händer
att någon försöker hålla sig undan, precis som vi i våra länder, men
i stort sett ställer alla upp.
Vissa gånger är det obligatoriskt för alla att hjälpa till. Det är när
riset ska planteras. Först ska regnet komma, sedan ska traktorn förbereda och därefter är det bara att ge sig ut i geggamojjan för att
plantera riset för hand. Man blir smuttsig och svettig, men det är
bara att gilla läget. Alla vet att resultatet av planteringen, så småningom blir mat på bordet. Alla älskar ris och vill gärna äta det alla
måltider, d.v.s. tre gånger per dag!
I år räknar vi med att få ca 2 ton med ris. Det räcker i 4 månader,
Det går alltså åt ca 500 kg ris/månad. Resten får vi köpa. Dessutom
odlar vi mycket grönsaker, men långt ifrån tillräckligt för att vara
självförsörjande. Det är mycket arbete med att odla själva, men det
är också en del av barnens uppfostran.

NÖDROP!
Vi vill rädda fler barn
Vi har många givare som varit med länge, men som
nu blivit gamla. Flera av dem har de senaste åren
gått bort och det märket vi på vårt insamlingsresultat. Vi behöver flera nya givare som kan hjälpa oss
bära. Känner du någon person, grupp, kyrka, skola
eller förening som du tror skulle vilja vara med? Vi
kommer gärna och visar bilder och berättar.
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Den politiska situationen

Som de flesta känner till, är det för tillfället nästan hela sin finans
iering från Skandinamilitärdiktatur i Thailand. Thailand är det land vien blir vi grundligt
kontrollerade hela tiden.
i världen som har haft flest militärkupper de
senaste 75 åren. Totalt 22 st, varav 11 miss- BCM får ingen som helst stöttning eller symlyckade. Den senaste var alltså för 2 år sedan pati av den thailändska staten för att vi räddar fattiga stamfolksbarn. Tvärtom har det
och pågår redan längre än kuppmakarna sa.
blivit svårare för oss p.g.a mycket mera pap7 augusti i år var det val om en ny grundlag. persarbete. Det drabba
r även oss 3 skandinaDet tjugonde grundlagsvalet de senaste 75 ver som sitter i BCM´s
styrelse. Vi måste nu ha
åren. Det var belagt med fängelsestraff om arbetstillstånd för
att delta i ett styrelsemöte
någon kritiserade det nya förslaget, som då i landet.
naturligtvis röstades igenom. Statsministern
har lovat nyval under 2017, men med den nya Det har även blivit nästan omöjligt att ta
lagen har militären kontroll även över en ny in volontärer i vårt arbete p.g.a en enorm
pappersexercis. Även om de kommer frivilligt
regering.
till landet, bara för att hjälpa de fattiga.
Ingen vet vad som kommer att ske framöver.
Så länge kungen lever är det lugnt, men sedan Det har också blivit mycket farligare för alla
papperslösa som finns i landet, och då vissa
fruktar man maktkamp och oroligheter.
av våra barn. Antalet poliser och militärkonDet kommer nya lagar hela tiden som försvårar troller har ökat och
åker de fast i en sådan får
arbetet för oss på BCM. Det har blivit ett an- de fängelse innan
de blir utvisade ur landet.
giverisamhälle där man måste vara försiktig
med vad man säger. De flesta utlänningar i Vi hoppas att militären inte gör det ännu värre
landet räknar med att få sina mail och tele- för oss framöver utan stabiliserar läget så vi
fonsamtal kollade. I och med att BCM får kan fortsätta rädda utsatta barn.

www .child frien d.com

Web:

www.childfriend.com

E-post:

info@childfriend.com

Telefon:

0733-58 19 84

Bankgiro: 900-4268

Vid upprättande
av testamente
Tänk på barnen
i Thailand!

Du kan vara med och
förändra liv även när dina
dagar på jorden är slut.

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.

Bankgiro: 900-4268

Inge & Madeleine Ekelyck

www.skilltryck.se

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