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■ Vem är ni?
Vi heter Carla och Dave. Vi kommer från Seattle i USA och är 53 och 62 år
gamla. Vi har 4 vuxna barn, som vi periodvis har bott utomlands med, för att
visa att världen ser ut på många olika sätt. Nu har vi lämnat livet i USA och
vill ägna oss åt volontärjobb.

■ Hur kom ni i kontakt med BCM?
Vi jobbade som volontärer i Ukraina med Fredskåren. P.g.a. oroligheter där fick
vi åka hem och avbryta. Vi ville verkligen göra skillnad i världen och beslöt att
åka till Thailand. Efter att ha provat på att lära ut engelska bland barn i ett projekt, kände vi att detta vill vi fortsätta med. Vi fikade på BCMs cafe´ i Chiang
Rai och kom i kontakt med personalen på BCM. Vi blev väldigt förtjusta i barnhemmet och barnen och fick så småningom tillfälle att flytta in och bli en del
av livet där.

■ Varför väljer ni att jobba som volontärer?

5 frågor
till volontärer
på BaanChivitMai

Vi känner att livet har varit så gott mot oss och att vi nu vill dela med oss med
det vi kan och göra livet bättre för de som har behov. Vi kan finnas här och
bidra med oss själva och stötta med att lära ut engelska på barnens fritid.

■ Hur upplever ni jobbet/livet här? Vad är svårt och lätt?
Det är fantastiskt roligt. Man får så mycket tillbaka av de här barnen och personalen. Det är lätt att ge kärlek, leka med barnen, stötta i engelskan och bara
finnas till hands som en extra vuxen resurs på hemmet. Det svåra är, att vi
kommer från så olika kulturer. Det är en utmaning att mötas och förstå varandra. Språket är absolut det svåraste hindret.

■ Hur har det påverkat er att jobba/leva här, så här långt?
Det är en enormt fin känsla när vi märker att vi får kontakt och respons från
barnen här och påverka dem till att vilja studera. Vi får mycket kärlek tillbaka
och inser att det går att göra mycket med små medel. Vi älskar livet här och
trivs med naturen, klimatet, folket o.s.v. Vi stannar gärna så länge det går och
vill fortsätta göra detta, mycket meningsfulla arbetet.

Aron

älskar att laga mat

Det fina cafeét i stan är ju även en liten restaurang. Maten
som lagas
där är väldigt god och omtyckt. Aron är den kvinnan som
varit med ända
från början, när cafeét startade. Hon är oerhört duktig
på att laga mat
och tycker också mycket om att vara i köket och ta emot
beställningar
på olika sorters maträtter. Hon säger att hon är väldig
t glad över att vi
nu kan servera mat till kunderna, inte bara fika.
Hon lagar den klassiska thaimaten, men är även nyfike
n på skandinavisk mat. Nyligen hjälptes vi åt i köket och lagade
svenska köttbullar.
Det blev en succe bland turister, men även bofasta gillar
det. Så nu står
köttbullar, potatis, brunsås och lingonsylt på menyn!

Behov just nu!
Nu måste vi renovera flickhuset. Förra året fick pojkarna sitt hus
fixat och nu är det flickornas tur. Både ytter- och innertaket måste
bytas eftersom det regnar in. Vi måste måla överallt samt lägga
klinkers på de golv som inte har det. Ett hus fullt med ungdomar
slits väldigt fort. Allt detta kostar pengar. Känner du att du vill vara
med och stötta ekonomiskt är vi mycket tacksamma. Du sätter in ditt
bidrag på vårt bankgiro och märket talongen med ”Flickhuset”.

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: 010 - 122 67 50
Tel. affärsresor: 010 - 122 67 55
www.lingmerths.se

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

Svenska volontärer
Varje år har vi ungdomar som kommer till BCM för att göra
praktik, eller arbeta som volontär. Nu i vinter har vi bl.a haft
tre ungdomar från en folkhögskola i Jönköping.
De gör sin praktik bland barnen på BCM, och sysslorna kan
variera. Alltifrån lek med barnen, till att vara med i skolan.
En av volontärerna i vinter fick som uppgift att köra skolbussen.
På gården finns många sysslor som extra händer kan göra.
Både i köket när det ska lagas mat och att hjälpa till att sköta
odlingar och trädgård.
I vårt bageri/restaurang i staden finns alltid något man kan
hjälpa till med. Det handlar om att baka, laga mat, servera
kunder och informera om projektet i informationshörnan.
Vi välkomnar arbetssugna ungdomar som kommer på detta viset.

Information om volontärarbete finns på hemsidan
www.childfriend.com

Tvättdag på Huadoi
På lördagar är det ledigt från skolan. Då passar alla barnen på att sköta
om sina kläder, sina rum mm. Redan som liten tjej eller kille lär man
sig att göra detta. Det blir en självklarhet att man tar hand om sig själv
och sina saker. Barnen verkar ha ganska roligt tillsammans när de
tvättar kläder, städar rummen o.s.v. Här är de minsta flickorna som
skvätter, blaskar och har kul när de tvättar sina kläder. Maskinen som
finns är halvautomatisk och man får plocka tvätten i och ur. Vi hör inga
klagomål utan mest bara skratt och glada rop.
Charlie, som vrider ur tvätten, kom till oss för snart ett år sedan. Hennes föräldrar hade blivit skjutna i samband med att de blev avslöjade för droghandel. Huadoi var en helt ny skrämmande värld för Charlie. Hon var
tyst och tillbakadragen. När hon väl pratade använde hon en massa fula ord som hon hört i sin uppväxtmiljö.
Personalen försökte lära henne att prata fint.
Idag är hon allt annat än ledsen och tyst. Hon pratar på i ett kör och har alltid något att berätta. Hon är glad
och har goa kompisar på hemmet. Hennes lilla syster är fortfarande hos farmor, men vi hoppas att även hon kan
komma och bo och få börja skolan.
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Nyheter på childfriend.com
■ Kreditkort
Nu kan du ge en gåva till verksamheten med ditt kreditkort. Klicka på knappen ”Stöd oss” och välj ”Ge en gåva”.
På sidan hittar du tre olika alternativ: Där det bäst behövs,
skolhemmen, och utbildning. Välj ett alternativ och skänk
din gåva. Snabbt och enkelt.

Misas hus

Misa med sin dotter

■ Swisch
Du som jobbar mycket utifrån din mobil, kan nu jätteenkelt
skänka en slant via vårt Swischkonto 123 900 4268.

Misa är en av de allra första flickorna som kom till
barnhemmet 1994. Där bodde hon sedan hela sin
uppväxt. Idag är hon gift och har två barn. Killen är
7 år och går i skolan. Flickan är drygt 1 år gammal.
Hon och hennes man har byggt en litet hus i utkanten
av staden. Där odlar de sina egna grönsaker och säljer
på marknaden. Detta gör de utöver sina jobb. Misa är
också väldigt händig. Hon tillverkar armband och
andra dekorationer, som hon också kan sälja.
Misa säger att hon är väldigt tacksam för att hon fick
komma till barnhemmet. Där gavs möjlighet att gå i
skola och få en trygg uppväxt. Hon har nu kunskap om
att skola och utbildning är det viktigaste för ett barn,
utöver trygghet i sin familj, förstås. Hon är glad över
att hon kan ge sina egna barn den tryggheten och
möjligheten i livet.

www .child frien d.com

Många väljer att vid födelsedagar, giftemål, dop eller andra
stora dagar i livet, avsäga sig presenter. Istället vill man
samla in en gåva till någon organisation, t.ex BaanChivitMai. Även vid begravningar önskar man emellanåt ge
pengar till barnen i Thailand istället för blommor.
Nu finns det en helt ny möjlighet att skapa en egen
insamling på vår hemsida. Där bygger du din egen sida
med texter och bilder. Sidan finns uppe så länge du önskar.
När du registrerat dig får du en egen specifik webbadress
som du delar ut bland dina vänner. Du kan sedan länka den
via sociala medier. De pengar som via din sida kommer in,
går direkt till ChildFriend´s konto. Vi samlar namnen i en fil
som du sedan får.

Web:

www.childfriend.com

E-post:

info@childfriend.com

Telefon:

0733-58 19 84

Bankgiro: 900-4268

Inge & Madeleine Ekelyck

www.skilltryck.se

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

OM DU HAR

■ Skapa en egen insamling

