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Årets Julklapp!
”Stötta ett barn i Thailand” SID 3

”Ny kock på bageriet” SID 6

Supan har fått uppdraget att hjälpa till med
de yngsta flickorna. Två kvällar i veckan samlar hon flickorna till husmöte, där de samtalar om
eventuella problem på hemmet. Alla småtjejerna är t.ex inte
lika duktiga på att duscha och byta till rena kläder. Supan
berättar att det är tålamodsprövande ibland, men att hon trivs med
uppgiften. Utöver ansvaret för småtjejerna, jobbar hon i köket vissa
tiden för att laga mat till alla barnen.
Supan tillhör Akha-stammen, är 19 år och går sista året på yrkesskolan. Hon föddes som papperslös, hemma i sin bergsby, men fick
medborgarskap för 5 år sedan. Hon kommer från mycket fattiga
förhållanden. Alla i hembyn är bönder med magra åkrar. Familjen
utövar Akha-religionen, där andetillbedjan är central. Där förekommer mycket offrande i samband med olyckor eller död. Man måste
då köpa djur som offras för att bejaka andarna och förfäderna,
vilket är dyrt.
För 6 år sedan dog Supans far och för ett år sedan hennes bror,
bara 22 år gammal. Sådana tragedier kostar massor av pengar och
familjen har sedan dess stora skulder. Efter att fadern dött fick
Supan komma till BCM.
Supan är väldigt nöjd med livet på BCM och inser att hon fått
en gyllene chans till en bra utbildning. Hemma i byn, blev hon
kontinuerligt slagen av sin farbror för att lära sig lyda. Det sved
när han piskade med tunna remsor från bambu, säger hon. Hon
har bestämt sig för att aldrig slå sina egna barn, utan träna sitt
tålamod. När småtjejerna trimmar på henne förlorar hon ibland
sitt tålamod och blir fast i rösten…

Supan är väldigt nöjd
med livet på BCM ...

De närmaste 3 månaderna ska Supan praktisera på vårt bageri/
restaurang som en del i sin utbildning. Uppgiften att både baka och
laga mat. Huvudutbildningen på hennes skola är matlagning och
hon drömmer om att starta en egen restaurang. Hon vill inte plugga
mera, nu vill hon tjäna pengar så att hon kan hjälpa sin mor hemma
i byn. Hennes mål är att göra livet lite bättre för sin mor. ■

Supan med tjejerna.

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!

Carla
Carla har skapat sig
en liten ”stjärngrupp”
utöver den vanliga engelskundervisningen. 6 av
högstadieeleverna möts
varje dag efter skolan
hemma hos Carla, för
att förbättra sin engelska. Där tränar de på
uttal och nyanser i språket.
Det är härligt att se ungdomarnas framsteg.

Carla med ”star-gruppen”.

Carla hjälper också till i bageriet flera dagar i veckan och lyfter nivån
på stämningen flera hack med sitt goda humör och sin fina engelska.
Det verkar som om de flesta amerikaner är beroende av sitt jordnötssmör.
Nu har hon tillverkat sitt eget, väldigt sunda jordnötssmör, som vi nu säljer
på bageriet. Spännande att se om det blir en försäljningssuccé.

Dave
Dave är ingenjör och
har satt sin ära i att fixa
allt som gått sönder på
BCM. Då vattensystemet började krångla,
blev det många timmar
på internet för att
hämta information om
Engelsk-klubben på utfl
ykt.
hur det fungerar. Det
är inte helt enkelt att vara utan
vatten då det är 35 grader varmt ute. Dave klararde den utmaningen och
fixade vattnet. Samtidigt instruerar han Abba, vår ansvarige på Huadoi,
hur han ska lösa liknande problem i framtiden.
Dave har även startat en engelskaklubb som varje vecka gör en utflyckt
för att träna engelska. Denna gång får de åka och bada på ett närliggande
hotell med pool. Dave och Carla lämnar oss snart efter ett år som frivilliga
på BCM, men kommer tillbaka efter jul för ytterligare 3 månader.

Julklappen
Hösten gör sig påmind och snart är
det jul igen. Varje år har många av
oss samma bekymmer, vad ska jag
ge bort i julklapp. Kanske är det
dags att göra något radikalt.

Gör som många andra, istället för julklappar, stötta ett barn i Thailand.
För 300:- kan ett barn leva och bo
på BCM , samt gå i skolan en hel
månad. 3 månader kostar 900:-,
och hel termin kostar 1500:-.
Visst låter det bra? Och det känns
bra i hjärtat.
Sätt in summan du bestämt dig för
på vårt Bankgiro 900-4268, märk
det ”julklappen”. Skicka sedan ett
mail till info@childfriend.com med
ditt namn och adress. Då skickar vi
en bild på ett barn som du kan ge
bort istället för julklapp, eller sätta
på din egen kylskåpsdörr.
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RESA TILL
THAILAND

med besök på BaanChivitMai
Nu är det dags igen för vår populära gruppresa till
Thailand. Vi gör en 16 dagars resa där vi bl.a. besöker
BaanChivitMai’s verksamhet i norra delen av landet. Vi
kommer att spendera tid tillsammans med barnen på
BaanChivitMai, träffa personalen och se hemmen och
dess verksamhet, samt avnjuta delikatesser från BaanChvitMai Bakery. Vi kommer också att få göra fantastiska
naturupplevelser i det sagoomspunna landet. Njuta av
dess mat och kultur, se dess exotiska fauna, uppleva lite
äventyr med elefantridning och flottfärd. Gå på bron över
floden Kwai. Bo en natt mitt i djungeln, få chansen att
klappa en tiger, shopping för den som vill. Samt avsluta
med sol och bad på en exotisk ö med palmer och vita
stränder.
Detta är en resa lite utöver det vanliga för dig som gillar
se verkligheten, tål värme och lite umbäraden.
Medarrangörer vid resan är Lingmerts Resebyrå i
Huskvarna, samt Seethai Travel, en resebyrå i ChiangMai som vi anlitat under flera år. Vi kommer att
finnas med på hela resan, dessutom kommer engelsktalande thaiguider med stor kunskap om landet
och kulturen att finnas med.
Vi har tack vare våra kontakter kunna pressa priset till
fantastiska 23 000 kronor/person om du bor tillsammans
med någon i dubbelrum, och 26 000 kronor/person om
du föredrar enkelrum. I det priset ingår flygresan Arlanda – Bangkok - ChiangRai t/r. Luftkonditionerad buss på
resten av alla resor i landet. Alla boenden på fina hotell

samt alla avgifter. All mat ingår också förutom 4 dagar på
Koh Samet, där vi slappar, solar och badar. Där betalar vi
lunch och middag själva. Allt eventuellt överskott går
till ChildFriends verksamhet.
Vill du följa med på den här resan är vi tacksamma för
din intresseanmälan via mail till info@childfriend.com,
samt inbetalning av anmälningsavgift senast 1 december 2015. Intresseanmälan gäller inte förrän avgiften är
inbetald. Anmälningsavgiften på 2000:- / person betalar
du till Bg 900-4268 och märker inbetalningen med Thailandsresa 2016 samt ditt namn. Det är först till kvarn som
gäller. Minsta deltagarantal är 15 personer. Vi reserverar
oss för prisändringar som ligger utom vår kontroll, t.ex.
höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar
etc.
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Detta ä
.
det vanliga ..
Du gör din intresseanmälan och ställer
dina frågor till oss på:
info@childfriend.com
eller 0733 - 58 19 84.
Madeleine & Inge Ekelyck
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Detta är en resa lite utöver det vanliga

för dig som gillar se verkligheten, tål värme och lite umbäraden.

Preliminärt program:
Dag 1, 4/2 Avresa från Arlanda med Thai Airways till Bangkok.
Dag 2, 5/2 Ankomst till Suvanabumi airport i Bangkok.
Anslutningsflyg till ChiangRai. Vila. Kort besök på BaanChivitMai’s
hem Huadoi.
Dag 3, 6/2 Besök på BaanChivitMai’s hem Huadoi. Vi tillbringar
hela dagen där med guidad tur, umgås med barnen samt avslutar
med en stor grillkväll vid brasan där barnen sjunger på olika stamspråk. Resans definitiva höjdpunkt.
Dag 4, 7/2 Besök i by med Longneck Kareen tribes.
Besök i MaeSai, gränsstaden mot Burma, besök vid
Gyllene Triangeln. Båttur på Mekongfloden.
Middag på BCM Bakery i ChiangRai. Nattmarknad
Dag 5, 8/2 Besök på BCM-barnens skola.
11-kaffe på BCM-Bakery. Avresa mot ChiangMai.
Incheckning på hotell i ChiangMai. Nattmarknad
Dag 6, 9/2 Elefantridning, oxkärra samt flottfärd. Vi besöker en
orchidéfarm samt umgås med tigrar. Middag med thaidans.
Dag 7, 10/2 Vi besöker tillverkning av pappersparaplyer
samt tittar på hur sidenlarvens puppa blir siden.
Möjlighet för sidenshopping. Flyg till Bangkok med
incheckning på Narai hotel.
Dag 8, 11/2 Bussresa mot Kanchanaburi provinsen.
Lunch med cookingshow. Båt till River Kwai’s flytande bungalows.
Avkoppling. Middag. Show
Dag 9, 12/2 Bad i vattenfall. Promenad på bron över floden Kwai.
Besök på krigsmuséum. Resa tillbaka till Bangkok.
Dag 10, 13/2 Besök på Grand Palace, ett område med
fantastiska tempel och palats. Båttur på Bangkoks kanaler.
Middag i Bangkoks högsta hotell ”Bayoke II”
Dag 11, 14/2 Shopping på MBK, ett av Bangkoks mest
populära köpcenter. Avresa med buss mot BaanPhe i Rayong för båtresa mot KohSamet.
Dag 12–15, 15–18/2 Sol, bad och slappa dager på ljuvliga
KohSamet island. All mat (lunch och middag) på egen beskostnad.
Dag 15, 18/2 På eftermiddagen avresa mot
Bangkok, för flygresa till Sverige
Dag 16, 19/2 Ankomst till Arlanda.
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Hemsidor
• BaanChivitM
ai: www.child
friend.com
• Narai hotel
I Bangkok: ww
w.naraihotel.c
• Wiang Inn ho
o.th
tel I ChiangRai
: www.viangin
• The River Kw
n.com
ai Jungle Rafts
Resort:
www.riverkwai
junglerafts.com
• Samed Pavi
lion Resort:
www.samedpa
vilionresort.com
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Nya volontärer
Denna höst och vintern kommer det 7 unga volontärer till BCM.
Alla ska vara där i 2 till 4 månader. 4 tjejer kommer från en norsk
bibelskola, som varje år skickar volontärer till oss. De 3 andra är
svenskar från Jönköpingstrakten.

Ny
kock på
BCM Bakery

BCM-kören
För första gången har
musikkluben på Huadoi
uppträtt offentligt. Det var
då de åkte in till bageriet
i staden en lördagseftermiddag. Där framförde de
sånger på både engelska
och thai. De överraskade
gästerna visade stor uppskattning och vi hoppas
att ungdomarna vill göra
det igen.

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

www .child frien d.com

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

Sophi är nyanställd i köket
på BCM Bakery. Hon lagar
utomordentlig god mat och
är med sitt goda humör en
viktig person där. Hon har
tidigare varit anställd hos
oss och säger att hon är
mycket glad över att vara
tillbaka igen.

