år!
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Föräldralösa
Av en av våra anställda fick vi veta, att i grannby till hennes by,
fanns det 2 små flickor som blivit föräldralösa.
Byn Baan Poko ligger bara några mil utanför ChiangRai, så vi
åkte dit en eftermidag för att kolla upp uppgifterna. Det visade sig
att familjen i fråga, sysslat med drogerhandel men blivit avslöjade.
Barnens farbror som höll på att bygga sig ett stort fint hus för drogpengar, blev tagen på bar gärning med 2 miljoner amfetamintabletter. Polisen beslagtog hans hus och allt han ägde, samt satte honom
i fängelse på obestämnd framtid. I samma veva blev föräldrarna till
två flickor, 4 och 8 år gamla, skjutna av polisen och flickorna blev
lämnade ensamma.
De bodde nu t.v. i det stora huset tillsammans med sin farmor och
farfar. Farmodern vädja till oss att ta hand om den äldre av flickorna
så att hon skulle få gå i en bra skola. Den lilla tjejen, var för liten för
att lämnas bort, tyckte farmodern.
Vi bestämde oss direkt att vi skulle kunna erbjuda dessa flickor
plats på Huadoi. Helst vill vi att båda flickorna kommer samtidigt.
Man bör inte sära på syskon i en sådan situation, då de kan ge varandra trygghet.

Man bör inte sära på syskon i en sådan situation,
då de kan ge varandra trygghet.
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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.

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

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!

Specialundervisning
Naree’s historia har vi berättat tidigare. Hon har vuxit upp på Huadoi och studerar nu ekonomi på universitetet i ChiangRai. På sommarlovet är hon hemma och hjälper till på Huadoi. Detta sommarlov
specialundervisar hon några av barnen som har svårt att hänga med
i skolan. Hon säger att hon blir väldigt påmind om hur det är att vara
en liten, föräldralös flicka när hon är med de här små tjejerna. Barnen
tycker det är jättekul att sitta ner med Naree. ”De har lärt sig så mycket på bara några veckor”, säger Naree. Som tycker det är så roligt att
kunna, som hon säger, ”betala tillbaka” lite, för allt hon fått på BCM.

Bageriet
Förra året gjorde vi en lättare renovering av kafédelen i Bageriet.
Vi rev en vägg, bytte belysning, köpte mjuka möbler samt fräschade
upp allmänt. Det har visat sig ge resultat då flera kunder trivs hos
oss och omsättningen ökat. Nu står vi inför nästa renovering, då vi
måste bygga om köket. Det är idag för litet och väldigt slitet.
I sommar planerar vi att stänga bageriet några veckor, för att
kunna göra den renoveringen. Då har regntiden börjat och turisterna har åkt hem. Köket ska bli större genom att vi flyttar några
väggar, avloppsystemet måste renoveras samt ny inredning införskaffas. En fin restaurangspis som vi köpt begagnat i Bangkok
ska monteras. Vi kommer även att behöva byta golven i kafédelen då det är svårt att hålla rent numera. Det kommer att bli nya
fräscha menyer, nu även med lite svensk mat.

Examen
I Thailand är det stort när någon klarar av sin skolgång.
Det gäller ända från förskolan till universitet. Alla klär upp
sig och möts på skolan till tal och underhållning. Familjer
och vänner köper blommor, nallebjörnar och godis till sina
kära. Några av våra barn har ingen familj som de känner
till, eller som har möjlighet att komma. I år hade vi Mae (6
år) som slutade förskolan. Vi hade 8 ungdomar som slutade högstadiet, samt 7 st som slutade yrkesskolan. Det
är viktigt att vi ställer upp för våra barn och ungdomar
sådana dagar. Vi på BCM är ju deras familj.
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Renovering av pojkhuset

Jordbävning

Torrperioden är över för denna gång. Nu har regnperioden börjat och den kommer också med hög
luftfuktighet som gör att det är ganska svårt att få saker
och ting att torka. Det gäller också målarfärg. I år har
4 av våra byggnader fått en ansiktslyftning, tack vare
gratisfärg från företaget Jotum. Samtidigt är vi nu nästan
färdiga med en totalrenovering av pojkhuset.
Ett läckande tak som man försökt täta efter varje regnskur, är nu utbytt till ett nytt och fint tak. Med nya plattor
och vindskivor, lagom till regnet började igen. Även nya
innertak samt målning av alla ytor är också klart. Nu är
det bara nya badrum, samt klinkers i alla rum som återstår. Det ska vara klart
innan månadens
slut. Allt detta
för att det ska
vara lättare att
hålla rent, men
även för pojkarnas
egen hygien.
Sedan återstår
undervisning i
renhållning och
hygien för pojkarna. Alla kommer
från hem med bambuväggar och jordgolv. Det är ett
stort jobb att lära dem hur ett badrum ska hållas fräscht.
Pojkarna får hjälpa till att måla sängarna. Nya skåp och
skrivbord är också beställda. Tack all ni som ekonomiskt
bidragit till att få pojkhuset renoverat.

Den 5 maj hade
vi ett kraftigt jordskalv i ChiangRai.
Epicentret låg bara
några mil söder om
BCM och nådde
6.3 på Richterskalan. Skalvet kom
utan förvarning
när alla satt och åt
middag på kvällen.
Det skakade kraftigt och det lät som när man spränger,
både från husen och från jordens inre. Det höll inte på
så många sekunder men det kändes länge.
Inga barn eller vuxna blev skadade på någon av våra
anläggningar och alla byggnader klarade sig utan sprickor.
Det enda som hände var att plattorna i innertaken ramlade ner. Känns bra att veta att vi har så bra byggnader.
En liknande organisation i närheten, som vi har kontakt med, drabbades oerhört svårt. Flera hus måste rivas p.g.a. av skadorna, men inga barn blev skadade där
heller. Massor av hus och tempel har rasat i området.
Efter huvudskalvet som kändes ända ner till Bangkok,
80 mil bort, har det kommit ett hundratal efterskalv
med en styrka på upp till 5 på Richterskalan. Som tur
var, var det sommarlov och de flesta barnen var hemma
i sina byar. De som var kvar på BCM vågade inte sova
inne på flera nätter. Alla är märkbart tagna av denna
händelse och rycker till vid
minsta okänt ljud.

www.bcmthai.com

E-post:
Telefon:
Bankgiro:

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
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