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Julklappen
Läs mer på sid 2

MHEK;

HUADOI;

GRÖNSAKSLANDET;

”Läs om nyaste killen

Både pojkhuset och flickhuset

”Det är nu på vintern man

på BaanChivitMai” PÅ SID 2

är nyrenoverade ...”

kan odla i landen ...” SID 4

SID 3

Mhek
Får vi presentera den nyaste killen på BaanChivitMai.
Mhek kom lagom till skolstarten i somras. Hans mamma är, som så många andra föräldrar, i fängelse och sitter av ett långt straff. Troligen för droghandel. Pappan
finns i närheten, men kan inte ta hand om Mhek. Vi
ser pappan när vi åker in på den stora vägen in till staden Chiang Rai. Där står han i ett gathörn och säljer
doftande blomutsmyckning till förbipasserande bilar.
Personalen på barnhemmet berättar att Mhek var
arg och skrek mycket i början, men har nu blivit trygg
och glad på hemmet. Vi ser honom leka på gården
och ha roligt med de andra barnen. Mhek har inga

"Mhek har blivit trygg
och glad på hemmet."

egna syskon, men nu har han en väldigt stor familj
där han är älskad, som en lillebror. ■
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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: 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!

Huadoi

Dtee

Dtee kom till BaanChivitMai för över 10
år sedan. Då var han en väldigt liten,
mager och sjuk kille. Han hade hög feber
och många bölder över hela kroppen. Han
var alldeles apatisk och orkade knappt
äta själv.
Hans mamma hade då dött i AIDS och
pappan hade försvunnit. Vi hade inte så
stor tro på på att han skulle överleva, men
det gjorde han. Det visade sig att han,
trots allt, var en stark kille. Han fick börja
äta medcin för att hålla HIV i schack.
Nu är Dtee 13 år och en fantastisk
grabb på många sätt. Han är duktig i
skolan, speciellt i matte! Nyligen hände
något spännande. Dtee blev uttagen till
en forskningsstudie angående en ny s.k.
”bromsmedicin”. Han gick med på att
komma till sjukhuset och ta prover ofta
och ingå i den betydelsefulla studien. I
gengäld får han den nya, dyra medicinen gratis (kostar 2500:- / flaska). Han är
glad över att det är en flytande medicin,
så han slipper de stora kapslarna morgon
och kväll. ■

I slutet av november
börjar det bli svalare,
man märker det först
på nätterna. Det är
fortfarande över 30
grader på dagarna,
men i december är
det som en svensk
högsommar
när
den är som bäst.
Det är grönt och
fräsch
överallt
efter regnet och
naturen växer så det knakar.
I oktober hade barnen sitt ”vinterlov” så nu har terminen börjat
igen och håller på fram till mitten av mars. Det bor ett fyrtiotal barn
på hemmet på Huadoi, i åldrarna 7-20 år. De nya barnen som kom hit
på sommarlovet i maj, har anpassat sig och smälter fint in i gänget.
w Vi ser hur barnen njuter av det. De har fått nya klinkersgolv och
målat överallt, samt nya toaletter och duschar. Det finns plats för flera
barn här och nästa sommarlov kommer det nya. Det är viktigt med
kvalitet före kvantitet. På BCM vill vi kunna se varje barns behov och
tillfredställa dem individuellt. Barn utvecklas olika fort och har olika
behov av stöd o.s.v.
När vi pratar med personalen säger de att det är harmoniskt och
barnen trivs och mår bra. Det märker vi också när vi är på barnhemmet. Det händer ju alltid någonting naturligtvis, när så många barn bor
på samma ställe. Man slår sig eller bråkar, men det är ändå förvånadsvärt lugnt.
För två år sedan provade vi med att låta de minder barnen gå i
en annan skola inne i staden. Vi hade hört att det skulle vara bättre
kvalitet på undervisningen där. Det visade sig inte vara någon skillnad,
så de barnen har flyttat tillbaka till vår skola här i byn. Undervisningskvalite’n utanför storstäderna är skrämmande dålig och det är nästan
omöjligt för ett barn att nå högre studier, om man inte betalar sig in. ■
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Vid upprättande av testamente
tänk på barnen i Thailand!
Du kan vara med och förändra liv
även när dina dagar på jorden är slut.

B

Högtidsgåva/
Minnesgåva
Nu kan du även ge en minnesgåva
eller högtidsgåva på vår hemsida
och skriva ut ett gåvobevis direkt.
Gå in på ”Stöd oss”, klicka vidare
oss läs. Alternativet är fortfarande
att höra av sig och få hem det i
brevlådan.

Grönsaksland
Det är nu på vintern som man kan
odla i landen. Det har torkat upp
efter regnen. Barnen har ansvar för
var sin del av landen. Där växer gurka, pumpor, vattenmeloner och majs
mm. Härligt att ha sina egna grönsaker. Även riset på de egna fälten
börjar gulna och är redo för skörd i
december. Livet på landet är lärorikt
och sunt. Man lär sig att vara en del
i försörjningen och att uppskatta det
naturen ger.

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

OM DU HAR

www .child frien d.com

Tack!

Till slut vill vi tack
a er alla för det
här året! Ni är så
värdefulla, var
enda en av er! Ta
ck för gåvor, böne
r
och allt ni gör för
barnen i vårt projekt BaanChivitM
ai. Vi är på plats
i
Thailand och stäm
mer in, tillsammans med barnen
, i ett rungande

God Jul & Gott N
ytt År!

Vi ser fram emot
att nytt år med ny
a
möjligheter, tillsa
mmans med er al
la!

GÅVOBEVIS

ditt bidra g till
Ett stort tack för
en i Sydostasien
ChildFriend och barn

Madeleine och Inge

Madeleine & Inge
Ekelyck
ChildFriend

Ekelyck

www.childfriend.com

Web:

www.childfriend.com

E-post:

info@childfriend.com

Telefon:

0733-58 19 84

Bankgiro: 900-4268

www.skilltryck.se
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Inge & Madeleine Ekelyck

