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Wilai
Wilai är en av våra äldsta flickor. 20 år gammal. Hon vet att
hon är född på julafton 1997.
Hon föddes i en fattig familj, som tillhör folkgruppen Mong.
Det fanns 2 äldre bröder i familjen och senare kom en bror
till. Föräldrarna var jordbrukare och hade svårt att försörja
familjen.
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Tidigt i Wilais liv försvann föräldrarna till Bangkok för att
finna lyckan. De har sedan, hela hennes liv, arbetat och
bott i huvudstaden. De 4 barnen fick klara sig själva. Ingen
ville ta hand om dem. I byn där de bodde fanns en skola,
där Wilai gick sitt första år.
Efter det hittades barnen av personalen på BaanChivitMai
(BCM). Hon och hennes bröder fick komma och bo på BCM.
Det blev en helt ny vändning för barnen. De fick gå i skolan,
få trygghet och kärlek i den stora familjen på BCM.
Wilai är ett av våra äldsta barn. När hon var 18 år flyttade
hon in våra studentlägenheter i staden. Där har hon lärt sig
att klara sig själv, även om hon stöttats till viss del av BCM
Hon ska snart börja sina ekonomiska studier på universitetet
i Chiang Rai.
Samtidigt behöver hon försörja sig själv. Det ska hon göra
genom att jobba på kontoret på BCM. Då får hon en liten
lön samtidigt som hon får praktik i det hon studerar. Det
innebär en tillfällig flytt tillbaka till BCM. Det ser hon fram
emot, speciellt eftersom lillebror fortfarande bor där. ■

Frächa grönsaker
På Huadoi odlar barnen med personalens hjälp grönsaker.
Det är sallad, gurka och gröna bönor. Med hjälp av
konstbevattning växer det så det knakar i värmen. Det tar
inte lång tid från frö till färdig grönsak. Det är fest varje
måltid när vi får nyplockade grönsaker. Man planerar att
till nästa säsong odla i större skala. Det är både nyttigt
och billigt. ■

Nya hus

Bibi

Som vi tidigare berättat flyttar ungdomarna ut från
skolhemmet det året de fyller 18. De flyttar då in i de
lägenheter vi hyr mitt inne i stan. Tanken är att de ska
lära sig stå på egna ben och att slussas ut i vuxenlivet. Vi
har fortfarande dem under uppsikt, men de är myndiga
och får lära sig ta ansvar för sina liv. Det är mycket
populärt bland dem.

Bibi har nu varit hos oss på Huadoi ett år. Hon är 12 år
gammal. Hon är en smart tjej, som är bäst i klassen.

De lägenheter vi hyr är i ganska dåligt skick och
ungdomarna bor trångt. Tjejerna och killarna bor i var
sin lägenhet, vägg i vägg. Enligt thailändsk lag måste
pojkar och flickor i sådana boenden bo minst 50 m från
varandra. Det kravet uppfyller vi inte här.
Vi har därför letat efter något annat boende och har nu
beslutat att bygga eget. Vi har hittat en tomt i ett område
som fortfarande är ganska billigt. Annars är det jättedyrt
med tomter i stan. En arkitekt har ritat hus efter våra
krav och nu har BCM´s styrelse sagt ja. Byggnationen
beräknas gå igång inom kort, så att man hinner gjuta 3
husgrunder innan regntiden börjar i maj. Finansiering får
vi från de 2 andra hemmen, som vi sålt tidigare.
Det blir ett litet hus för pojkar och ett för flickor. Ett tredje
hus byggs också med gemensamhetsutrymmen och
personalbostad. Detta är ett nytt steg i den plan vi har för
att kunna ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna
för att lyckas
i livet. På det
boendet kommer
vi att fortsätta
undervisa
om
de utmaningar
man möter som
vuxen. ■

Tidigare bodde hon med sin mamma och styvpappa inne i
staden. Styvpappan blev sjuk och kunde inte jobba mer. Då
fick familjen flytta tillbaka till sin by på landet. Där bodde
de tillsammans med släkten, så de kunde få hjälp med
försörjning.
I den lilla bergsbyn fanns ingen skola till Bibi. Kloka släktingar
visste att hon har potential, så de kom med henne till Huadoi
och vädjade att hon skulle få bo här för att kunna gå i skolan.
Vanligtvis hjälper vi barn som inte har några föräldrar,
men även barn som inte har möjlighet till skolgång värnar vi för.
Bibi är som en sol och är omtyckt av alla. Hon älskar skolan
och har toppbetyg i alla ämnen. Hon kan gå långt! Härligt att
kunna hjälpa henne! ■
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Teckna dig för autogiro
och få en T-shirt
Vi har genom åren fått frågan angående autogiro, men vi
har inte haft den servicen. Nu är vi glada att kunna erbjuda
den möjligheten. Genom att fylla i bifogad blankett och
skicka den till oss, dras varje månad, den summan du
önskar från ditt konto till vår verksamhet. Detta utan att
du behöver anstränga dig. Den dagen du vill upphöra med
det, är det bara att gå in på internetbanken och avsluta.
Som bonus för att du tecknar dig för autogiro, får du utan
kostnad en svart t-shirt med ChildFriend-loggan på.

B
Burma
Under vårt besök i Thailand nu i mars hade vi planer på att
åka in i Burma. Vi ville göra ett återbesök i den by i som vi
har hjälpt med att färdigställa en skola. Tyvärr kom vi inte
så långt. Det är oroligt vid gränsen och vi blev hindrade av
den thailändska armen. De Rohindgas som burmesiska armén
tvingat fly till Bangladesh, skickas nu tillbaka i små grupper.
Burma vägrar att ta emot dem och i Thailand står armén och
motar dem. Vi följer utvecklingen i området. ■

Viktigt att du kryssar i din storlek S, M, L eller XL på
blanketten. När vi mottagit din anmälan skickar vi en
t-shirt som kommer hem i brevlådan!
Det kan ta några veckor innan autogirodragningen är
igång. ■

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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