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Burma
Många av barnen på vårt hem kommer ursprungligen från grannlandet
Burma. De är antingen första eller andra generationen flyktingar.
Burma styrs sedan 60-talet av en grym militärjunta, som systematiskt
har försökt utrota de folkgrupper varifrån våra barn kommer.
Militären har gått in i byar, skjutit ner befolkningen och bränt husen.
Hundratusentals har flytt till Thailand där de hamnat i flyktingläger.
Man hoppades på att när Aung San Suu Kyi vann valet I Burma, skulle
det bli en förändring. Tyvärr har militären fortfarande så mycket makt
att hon inte har så stor handlingskraft. Utrotningen fortsätter.
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Stöd dem du också!

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

Under de senaste åren har vi haft en dröm om att även kunna hjälpa
de tusentals barn som inte kan fly. De är tvungna att leva under denna
press och fattigdom utan möjlighet till skolgång. Vi har under en längre
tid velat resa in i Burma och besöka någon sådan by, för att se hur
barnen har det.
I december förra året blev det verklighet. Med hjälp av våra kontakter
kunde vi ta oss förbi militären och besöka en by nära den thailändska
gränsen. Vi fick åka buss, bil och båt för att sen gå. Det vi mötte var
öppna och trevliga människor i stor fattigdom. Byn består av ca 600
invånare och i anslutning till byn ligger det ett flyktingläger med ca
6000 människor. Medelåldern var mycket låg.
Runtomkring i djungeln finns det även många andra byar med massor
av barn. Totalt finns det på den platsen, 850 barn i skolåldern.
I byn finns en skola som man fått hjälp att bygga från Thailand. För
byledarna var det viktigt att alla barnen skulle få gå i skola, även
barnen i flyktinglägret. Därför hade de påbörjat bygget av ytterligare ett
skolhus. Dessvärre fanns det inte så mycket pengar och byggnationen
av skolhuset hade avstannat. Idag står det ett hus utan golv, väggar
dörrar och fönster. Bara en stomme. Inte heller finns det några
skolbänkar eller toaletter. T.v försöker de ha undervisning under ett
stort hus som står på pålar och som fungerar som kyrka. Det fungerar
inte så bra i leran och med bara bambustänger som bänkar.
Byn hade många andra stora behov. T.ex drack man vattnet från floden
och det man kallade sjukhus var mera som en ladugård utan utrustning.
Hela tiden vaktades byn av egna soldater, mot den burmesiska armén.
När vi lämnade byn frågade vi byhövdingen vad som var högsta prioritet
i byn. Det var att bygga färdigt skolhuset, sa han. Vi kände då, tänk
om vi genom ChildFriend, kunde samla in pengar och bygga färdigt
skolhuset. Totalt skulle det kosta ca 40.000kr.
De här barnen behöver din och min hjälp för att få gå i skola. Du
kan hjälpa till genom att ge en gåva genom ChildFriend. Genom våra
kanaler ska vi se till att pengarna kommer fram och att skolan blir
färdigbyggd. ■

Hjälp oss att

bygga färdigt
skolan!

Se hur du kan
bidra på baksidan.

Siripon
Siripon föddes i en fattig
bergsby nära gränsen till
Laos. För en tid sedan tog
hon med oss till sin by för
att visa oss under vilka
villkor hon levt sina första
år. Vi mötte mycket nöd. De
flesta husen var fallfärdiga
och det låg sopor överallt. Vi
mötte många unga mödrar som
fött flera barn, där flera av dem
aldrig hade gått i skola.
Detta kunde ha varit jag, säger Siripon.
Hade jag vuxit upp här, hade jag antingen
blivit skickad till Bangkok för att jobba på någon
bordell, eller så hade jag varit gift, bott i något av dessa hus och haft flera barn.
Förmodligen hade jag även varit beroende av droger, fortsätter Siripon. Som barn
såg hon sina föräldrar röka opium och fick ofta hjälpa till att tända pipan.
Livet blev annorlunda för Siripon. När hon var sju år skildes hennes föräldrar och
pappan tog henne, tillsammans med lillebror, ut på en vandring för att leta jobb.
Hon berättar att de gick längs med vägarna och övernattade på de mest konstiga
ställen. Jobb och mat blev det lite si och så med och absolut ingen skola. Efter
tre år på vägarna hamnade pappan i fängelse och med hjälp från polisen fick
barnen plats på BaanChivitMai.
Siripon berättar att den första tiden på BCM var tuff med många barn och mycket
att sätta sig in i. När hon äntligen fick börja skolan, visade det sig att hon hade
läshuvud. Hon började nu förstå att hon skulle få en möjlighet till utbildning.
Siripon var målmedveten. Hon ville bli något. Hon var ett av några få barn som
klarade att komma in på gymnasieskola och ta studenten. Därefter bestämde hon
sig för att studera vidare på universitet i ChiangMai, där hon går nu.
Siripon har nu fyllt 20 år. Hon är en omsorgsfull, vänlig och duktig tjej och en bra
förebild för de andra barnen på BCM. Hon har visat att det kan gå bra i livet även
om utgångsläget är det sämsta tänkbara. Hon har ett mål att en dag få resa till
ett annat land för att få livserfarenhet, kanske hitta ett jobb och skapa trygghet
för sig och sin familj. Hon är oerhört tacksam för vad BCM har gett henne. ■

Nytt läsår
I mitten av maj började som vanligt
det nya läsåret. För elva av våra stora
barn som fyllt 18 år, började ett nytt
liv. De fick då flytta in i de lägenheter
vi hyr inne i stan. Det var en dag de
längtat till hela våren. Att få stå på
egna ben och försöka klara sig själva.
Ja, helt utlämnade är de förstås inte.
Vi håller ett vakande öga på dem och
de måste en dag per månad komma
ut till Huadoi och jobba. Det är ett
bra första steg ut i vuxenlivet.
För de elva nya barnen var det minst
lika spännande. Några fick för första
gången ta på sig skoluniformen,
hoppa upp på skolbussen och tillsammans med de nya kompisarna
åka till skolan. För ett par stycken blir
det en kämpig tid då de först måste
lära sig språket thai. En liten kille
vi berättade om i förra brevet, kan
bara sitt burmesiska stamspråk. Han
kommer att få extra stödundervisning
både i skolan och på hemmet.
Som ny på Huadoi är det inte alltid
så lätt. De längtar hem och allt är
nytt och det kommer lätt tårar på
kvällen när de ska sova. Personalen
gör så gott de kan för att räcka till
och ge tröst och kärlek. Det brukar
inte dröja så många veckor förrän de
har smält in i gänget.■
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BCM Bakery på Thai-TV
I början av året fick vi besök av ett TV-team från ett av de populäraste programmen på Thai-TV. Det är ett reportageprogram
som sänds på bästa sändningstid, på lördagskvällarna. Det ses
av åtskilliga miljoner tittare. De hade hört talas om vårt kafé och
ville göra ett reportage om det.
En lördagskväll i februari visades programmet. Det är ett enormt
erkännade av vårt kafé och programledarna rekommenderade
verkligen alla att besöka oss. Samtidigt kunde vi berätta om
BaanChivitMai och att vi genom åren räddat många hundra barn
och ungdomar. Det informerades också om att allt överskott från
kaféet, går tillbaka till barnen.

AKTUELLT BEHOV
VILL DU VARA MED OCH FÄRDIGSTÄLLA
SKOLHUSET I DEN BURMESISKA BYN?
Sätt in en valfri summa på vårt
Bg 900-4268 och märk med ”Burma.”

Du kan se programmet på Youtube under adressen:
https://www.youtube.com/watch?v=yMEOXFZUTrI
Ca 5.25 minuter in i programmet och i ca 9 minuter framåt
handlar det om BCM. De pratar förstås Thai, men det kan ju
vara kul att se ändå. ■

Scanna koden för
att komma till filmen!

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