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Utmaning med ID

En av våra femtonåringar kom gråtande hem en dag. Hon gick
raka vägen till sitt rum och ville inte prata med någon. Hon
ville heller inte ha någon mat. Hon har bott hos oss i flera år
nu och är en skötsam och duktig tjej.
Sin biologiska far har hon inte sett sedan hon var ett litet barn.
Han tog sig en ny fru och var inte intresserad av sin dotter mer.
Hennes mor gifte också om sig och ville inte heller ha med sin
dotter att göra mer. Flickan blev placerad hos en släkting en
tid innan hon kom till oss på BCM. Hon tillhör Lahu stammen
och är född i Thailand. Hon hade ett födelsebevis, men det
sålde släktingen för någon hundralapp. Så nu är hon åter en
person utan något bevis för vem hon är.
Har man inga papper på vem man är och var man är född, har
man heller inga rättigheter i Thailand. Inte i något annat land
heller för den delen.
Blir hon tagen av polisen kan hon risker att hamna i fängelse!
Hos oss har hon varit trygg, hittills. Nu har dock myndigheterna
i Thailand bestämt att barn utan ID-handling inte får vistas
hos stiftelser som BCM. Vi kan bli bötfälda och riskera att inte
få arbetstillstånd för vår personal.

Praktik på Bageriet
Våra läsare vet om att BCM driver ett bageri och
restaurang mitt i staden Chiang Rai. Det är ett viktigt
ställe på flera sätt. Det ger ett ekonomiskt överskott,
som går till att driva barnhemmet, men det är också
en mötesplats för besökande till BCM och för turister i
staden. Det är även ett ställe för praktik för våra äldsta
ungdomar. De får möta turister, laga enkla västerländska
rätter och även servera mat och praktisera det engelska
språket.
Alla ungdomar är väldigt nöjda med sin praktik, både
de som nyss börjat och de som har funnits där i flera
år. De är också lyckliga över att kunna tjäna en egen
liten inkomst.

Ungdomarna som fyllt arton år bor ju numera inne
staden. För dem blir bageriet en naturlig mötesplats.
En gång i månaden samlas de, som grupp, på bageriet.
Där finns vår personal och möter dem. Det blir samtal
om livet, glädjeämnen och svårigheter av olika slag.
Alla vet att man behöver föräldrar som vägleder, även
när man är på väg ut i det självständiga livet. ■

Just nu har vi 9 barn utan ID handling. Vi jobbar ständigt för
att hitta lösningar på detta stora problem.
Vår 15-åring var ledsen för att inte bli trodd på sjukhuset där
hon föddes, när hon försökte få kopia på sitt födelsebevis.
Vi försöker nu på olika sätt få hjälp med att ordna ID handlingar
för barnen. Vi har goda kontakter inom skolan och i även i
bergsbyarna.
Hoppet och arbetet fortsätter, för att detta ska få ett gott slut.
Det är just för sådana här barn som BCM finns till. ■

Datarummet

För åtta år sedan fick vi en summa pengar som
eleverna på Alfred Dahlinskolan i Huskvarna samlat in.
De pengarna användes till att bygga ett litet hus för
studier och dataundervisning. Huset blev en succé och
används flitigt varje dag.
De äldre barnen i Thailand får läxor som ska göras
med hjälp av dator. Alla barnen får sitta vid datorn
½ timme varje dag, förutsatt att de varit med på vår
engelskaundervisning först. Tack vare engagerade
människor i Norge, finns där idag 25 begagnade datorer
som donerats av 2 skolor i Norge. Därför har datorerna
tangentbord med vanliga bokstäver. Med hjälp av några
klistertlappar, som översätter tecknen till Thai, går det
lättare att lära sig. ■

Några av våra
papperslösa barn.
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Namdta
Namdta
kommer
från
Lahustammen och hennes
hemby ligger högt upp
i bergen, på gränsen
till Burma. Det är långt
till närmaste skola och
civilisation. Där uppe är det
dåliga vägar och det finns
ingen elektricitet. Hennes
familj var väldigt fattig och
hennes mamma var beroende av
droger, som så många andra i byn.
Det är väldigt svårt att hitta ett arbete
som ger tillräckligt med pengar. Därför
bestämde sig mamman för att sälja Namdta. Då
var hon ungefär 8 år gammal. Mamman fick ett erbjudande från någon som
behövde ett barn och de var villiga att betala några hundra för henne. Namdta
vägrade gå med på detta, så det slutade med att mamman sålde hennes lillebror
istället.
En dag tog dock pengarna slut och nu var det Namdtas tur att bli såld. Då
bestämde sig Namdta för att rymma och med lite hjälp från vänliga människor
kom hon så till sist till BCM. Efter ett tag kom köparen dit för att hämta henne,
men våra anställda klarade att beskydda henne och körde iväg mannen.
Därmed blev Huadoi Namdtas nya hem. Där fick hon växa upp i en trygg miljö
och fick äntligen gå i skola. Det visade sig att hon var mycket inteligent och
intresserad av att lära. Hon fullföljde gymnasiet med höga betyg och kom till
och med in på universitetet. Om ett par år har hon studerat färdigt och BCM har
financierat hela hennes utbildning.
Genom åren som student har hon besökt Huadoi många gånger. Då har hon
berättat sin historia för de nya barnen och peppat dem att ta till vara den gyllene
möjligheten de fått genom BCM. Hon motiverar även sina yngre kamrater att vara
duktiga i skolan. Med sitt trevliga sätt och sin positiva inställning till livet, har
hon varit en fin förebild för våra barn. Namdta är oerhört tacksam för det som
BCM gjort för henne och förstår att livet hade blivit på ett helt annat sätt om hon
blivit såld som liten. Hon säger att hon vill använda sin utbildning till att hjälpa
andra som har det svårt, till en bättre framtid. ■

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

Burma
I vårt förra nyhetsbrev berättade
vi om våra drömmar att hjälpa
barn i Burma. Vi skrev att vi skulle
vilja hjälpa till att bygga färdigt en
skola och vädjade om ekonomisk
support. Det mesta av de pengar
som behövdes kom in, och vi
kunde genom våra kontakter skicka
pengarna. TACK, alla ni, som med
era stora hjärtan ville vara med och
hjälpa till. Vi har fått bilder som visar
att byggnationen är i full gång. I
början av nästa år kommer vi att resa
dit för att kontrollera att pengarna
har hamnat där de skulle.
Det blir verkligen spännande! Vi
återkommer med flera bilder efter
det. ■
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Nya Barn

Gruppresan

Det är en fin skara nya barn som har kommit till BCM (BaanChivitMai) till det här läsåret. Totalt 9 barn, i åldern 6 till 14
år. Alla har sina speciella behov för att fungera och må bra på
alla sätt. De flesta av dem är födda i Burma, eller kommer som
flykting där ifrån. De kommer med hopp om att få ett bättre liv
i Thailand.
Flera av dem har inte några ID-handlingar. En del har sina familjer kvar i Burma. De yngsta barnen förstår heller inte språket
thai, så de har fått en brutal övergång till en ny kultur, med
allt vad det innebär. En del gråt har det blivit för de minsta på
kvällarna. De får tröst från sina nya föräldrar och fyrtio andra,
leende barn.
Efter bara några veckor, har de anpassat sig till livet på barnhemmet. De ler igen och de förstår att de är omgivna av en stor
familj, som bara vill det bästa för dem. ■

Om några veckor tar vi med oss en grupp på 13 personer på en spännande resa till Thailand. Vi möter barnen
på BCM, tillbringar en hel dag med dem. Besöker deras
skola, samt fikar på BCM´s kafé. Dessutom reser vi runt
i landet och får uppleva en massa spännande saker. Vi
kommer att avsluta resan med 4 dagar på en ö med sol
och bad. Visst låter det härligt! Häng med nästa gång vi
anordnar en resa. ■

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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