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Worapan
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Worapan
Worapan heter hon och fredagen den 26 maj, tog hon emot sitt intyg
på att hon är färdig sjuksköterska. Worapan var stolt, familjen var stolt
och vi på BCM var ganska stolta.
Förutsättningarna för Woraphan var inte de bästa. Hon berättar att
hon kommer från en liten by uppe i bergen mellan ChiangRai och
ChiangMai. Det fanns ingen skola i byn och föräldrarna hade inga
pengar för att låta henne gå i den stora skolan i närmsta större samhälle. Föräldrar kontaktade därför BCM och på det sättet hamnade
dottern hos oss. Första åren gick hon på en skola uppe i bergen,
men senare flyttades hon ner till vårt hem Huadoi, utanför ChiangRai.
Hon var en duktig elev och fick fina betyg. Hon sökte in på den
allmänna linjen på Gymnasieskolan, och som första elev från BCM,
kom hon in. Redan som 15 åring visste hon att hon ville bli sjuksköterska. Efter gymnasiet sökte hon en sjuksköterskeskloa i ChiangMai, och kom in. En sådan utbildning kostar pengar, men med
stöd från sin familj, ett privatsjukhus i ChiangRai och BCM kunde
hon nå sin dröm.
Worapan berättar att omställningen från lugna Huadoi till miljonstaden ChiangMai var stor och skrämmande. När det var som
tuffast var det nära att hon hoppade av och flyttade hem igen.
Hon är idag glad att hon höll ut och har lärt sig mycket och vuxit som människa. Hon vet att hennes utbildning ger henne en
trygg framtid och stor respekt i samhället. Alla i hennes klass
hade jobb direkt efter skolan.
På examen fanns hennes familj där och grattade henne. Man ser direkt att de kommer från fattiga förhållanden. Worapan berättar att hennes pappa har varit i Finland och plockat båbär 3 gånger, 3 månader var gång! Nästa alla pengar han tjänade där gick till Worapans utbildning. Hon är den enda i syskonskaran som nu har en utbildning. Alla hennes syskon är gifta och har barn. Worapan säger med ett leende att hon säker varit i samma situation om hon inte kommit till BCM.
I och med att hon fick ett sjukhus i ChiangRai som sponsor, är hon nu förbunden att jobba där i 7 år. Hon har fått ett rum
på området, där hon tillsammans med en annan sköterska nu ska bo. Hon säger att hon vill vara ett exempel för andra BCM
barn att det går att nå sin dröm om man bara kämpar hårt. BCM ger en ju förutsättningen.■

Maesuay
BCM har i över 10 år drivit ett hem som ligger 6 mil söder om ChiangRai. Många barn har genom åren haft ett tryggt
och gott liv på det hemmet. Ledningen för BCM har dock observerat att väldigt få av barnen har haft intresse att
fortsätta sina studier efter grundskolan. En av orsakerna är undermålig undervisning. Vi är bekymrade över detta då
vi är övertygade om att just utbildning, är nyckeln ur fattigdomen. Styrelsen beslutade därför att avsluta verksamheten i MaeSuay och flytta barnen till huvudhemmet i Huadoi. Där är nivån på skolornas undervisning högre och det
är helt andra möjligheter att studera vidare. Där finns också en helt annan möjlighet att lära sig engelska.
Länge såg det ut som om barnen och de anställda skulle flytta till Huadoi på sommarlovet. Helt plötsligt ändrade
sig personalen och beslutade att stanna i MaeSuay och driva barnhem i egen regi. De lyckades övertala barnens
föräldrar att lämna barnen hos dem, och så blev det. De här barnen har föräldrar hemma i byn, som är långt uppe
i bergen. Vi kunde inte tvinga dem att ändra sig, utan erbjöd dem att hyra det hem vi har i MaeSuay. BCM hjälper
därmed ett trettiotal barn till ett gott liv, samtidigt som vi inte behöver betala driften.
Styrelsen är nöjd med lösningen på denna oväntade vändning av MaeSuayprojektet.■
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Flickhuset
Under årets sommarlov har vi passat på att renovera flickhuset på Huadoi. Huset har under 18 år fungerat som hem åt
hundratals flickor och var därför hårt slitet. Taket läckte och
de sanitära utrymmena var undermåliga. Under juni månad,
innan regntiden drar igång för fullt, kommer arbetet att avslutas både utvändigt och invändigt. På alla golv har det lagts
klinkers. Elanläggningen är helt renoverad med ny belysning
på alla rum. Badrummen är ombyggda med heltäckande
klinkers, ny rörförläggning och nytt porslin. Hela huset är
nymålat med ljusa färger både på utsidan och insidan. 12 av
rummen har dessutom fått nya garderober. En lokal byggfirma
har gjort jobbet och våra stora pojkar har hjälpt till där det
behövts.
Detta kanske låter som ett miljonprojekt, men i Thailand är
arbetskraften mycket billigare än i Skandinavien. Hela projektet
kommer att kosta ca 150 000:-. Ett stort TACK till er som var
med och stöttade! ■

Nytt läsår
Efter ett långt skönt sommarlov, startade det nya läsåret
i mitten av maj. Innan skolan börjar försöker vi samla
de föräldrar som finns för ett möte. Vi informerar dem
om vad vi förväntar oss av deras barn och av dem själva. Barnen behöver inte bara vårt stöd. Om mamma och
pappa finns, är deras stöd också viktigt. Vissa föräldrar
har också möjlighet att stötta ekonomiskt, villket vi uppmuntrar till. Föräldrarna har också många frågor som
vi får svara på.
I och med skolstarten, kommer barnen in i sina rutiner med skola, läxläsning och sysslor på hemmet. Det
finns hela tiden jobb att utföra på Huadoi och det är
en del av barnens liv där. I april-juni är mangofrukten
mogen och äts efter varje måltid. Man äter den även
omogen i form av sallad med chili i. Jättestarkt! ■
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Nya barn

Fyra barn har lämnat vårt
hem under sommarlovet. Alla studerar nu
vidare på skolor i ChiangMai, men klarar
sig utan stöd från oss. Vid skolstarten nu
i maj, flyttade 4 nya barn in på Huadoi,
tre flickor och en pojke. Barnen fick komma till oss för att de inte hade någon som
kunde ta hand om dem. De har redan anpassat sig ganska bra till livet på hemmet,
med hjälp av anställda och inte minst de
äldre barnen. Om än BCM är en bra plats
att flytta till, kommer det en liten tår de
första kvällarna. Det är helt naturligt.

ChildFriend
Insamlingsstiftelsen
ChildFriend ersätter sedan
1/1-2015, BaanChivitMai-Sweden. ChildFriend
ansvarar för insamling till
BaanChivitMai i Thailand
och de insamlade medlen
går som tidigare direkt till
verksamheten i Thailand.
Endast en liten del går till
administrationskostnader.
From 1/1-2015 har vi
dessutom ett s.k. 90-konto
som en kvalitetsstämpel på
insamlingsverksamheten.

Ny styrelsemedlem
Den nya styrelsen
på BCM har fram
tills nu, bestått av
4 skandinaver och
en ledamot från
Akhafolket. Vi strävar
dock efter att det ska
vara lika många från
båda sidor. Därför
är vi glada att vi fått en ny ledamot i
styrelsen. Hon heter Dui, är Thai och
jobbar som rektor på en kristen skola i ChiangMai. Dui var med då BCM
startade för drygt 25 år sedan och var
en viktig person vid uppbyggnaden av
organisationen. Hon har de senaste 10
åren varit borta från BCM, men är nu
tillbaka igen. Vi hälsar Dui välkommen
in i styrelsen.
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Återanvändning är ett populärt
uttryck i Skandinavien. På BCM
försöker vi också återvinna så
mycket vi kan. Det gamla taket vi
plockat ner på flickhuset, kom till
nytta på några enkla hus uppe i
en by. Det är stor skillnad att ha
plåttak istället för gräs eller bambu. Speciellt när det regnar!
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