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Besök från Hässleholm

Vi bryr oss!

Under ganska många år har vi haft ett samarbete med en
gymnasieskola i Hässleholm. Den heter Tekniska skolan. Vid den här
tiden på året kommer alltid en eller flera grupper från den skolan på
besök till BaanChivitMai.
Även i år kom ett härligt gäng. De engagerar sig i barnen och i allt
som försiggår på skolhemmet. Deras hemkommun ser vikten av att
ungdomar får förståelse för andra länder och olika kulturer. Därför
sponsras skolan så studenterna kan göra den här resan.
Det är ett härligt utbyte med barnen i form av lekar, språk och kultur.
Eftersom ungdomarna bor på hemmet, får de verkligen inblick i hur
barnen har det.
De var ivriga att samla information till sina skoluppgifter de hade
med sig. För att få information om samhället fick de intervjua barn
och personal på BaanChivitMai.
De besökte även marknader och museum där man får förståelse för
ex. kultur, traditioner, glädjeämnen och problem. Ett stort problem är
droger, som har negativa effekter på hela samhället.
När vi frågade ungdomarna vad de tyckte om sin vistelse på
skolhemmet, behövde de tänka lite för att sammanfatta sina dagar
här. Innan de blev seriösa, ville de framhäva lyckan över att ha vunnit
fotbollsmatchen mot barnen. Sedan uttryckte de att det här är ”en bra
plats på jorden”. De menar att här har barnen beskydd och trygghet.
De har möjligheter till skola och utbildning i en kärleksfull miljö. Det
kan tyckas vara självklart, att alla barn ska få ha det så. Tyvärr lever
inte alla barn i den verkligheten. Vi är väldigt glada för att kunna ge
det till barnen på BaanChivitMai! ■

Läs mer om oss på vår hemsida:

www.childfriend.com

En av våra flickor som kallas Ploy, är född i en
fattig by i ett av grannländerna. Hon är nummer 3
av 4 syskon. För 2 år sedan, när hon var 6 år, kom
hon hit till BaanChivitMai. Det var hennes snälla
faster som hjälpte henne att komma, eftersom
hon kände till vårt hem. Flickan kunde inte gå
i skolan i sin hemby p.g.a familjens fattigdom.
Fastern däremot, bor i Thailand och har lyckats
få ett bra liv här.
En kväll för lite sedan, när barnen precis ätit
sin middag här på hemmet, rullade det in en
främmande bil på gården. Till vår förvåning såg
vi att det var Ploys föräldrar och lillebror som
kom på besök, tillsammans med fastern. Inte så
vanligt med besök av föräldrar här tyvärr.
Det var andra gången på 2 år som Ploy fick besök
av sin familj. Det blev väldigt känslosamt!

Med det beslutet fattat, åkte familjen hem igen.
Alla utom pappan. Han är till stor del orsaken
till familjens fattigdom p.g.a hans drogmissbruk.
Tyvärr är just det en vanlig orsak till fattigdom.
Nu skulle fastern hjälpa sin bror till en institution
för avvänjning. Vi hoppas och ber det ska gå bra
och att Ploy snart får se sina föräldrar igen. ■

Flykten från Thailand

Efter några år kommer de hem igen med pengar på fickan. Bygger
hus och köper bil, och kanske gifter sig. Sedan är pengarna slut
och de måste åka tillbaka igen. Lönerna i hemlandet duger inte.
Flera har då skaffat sig familjer på båda ställena och problemen
hopar sig.

Stöd dem du också!

Föräldrabesök

Eftersom det finns en skola där familjen bor,
erbjöd vi på nytt att betala skolans kostnader
där för Ploy. Föräldrarna önskar dock att Ploy ska
vara kvar eftersom det finns bättre möjligheter
för henne här. I hemlandet är livet strävsamt
för stamfolken där myndigheterna för ett
utrotningskrig mot dem. Även om det är vemodigt
att ta farväl igen av sin familj, vill Ploy ändå vara
kvar eftersom hon trivs så bra och är lycklig här.

Ett av målen med vårt projekt är att barnen ska få en utbildning
och därmed ett gott liv, både nu och i framtiden. En ny trend
sedan några år är att alltfler ungdomar avstår vidare utbildning.
Istället åker de till Taiwan eller Sydkorea för att jobba några år
och tjäna pengar. Lönerna där är 10 ggr högre än i Thailand.
Man räknar med att så många som 1 miljon thailändare är där
och jobbar. 70% är där illegalt. De lever ett uselt liv, bor i stora
kollektiv och det enda de gör är att jobba, 12 - 14timmar/dag.

Vi sa ma rb eta r m ed
Ch ild Fr iend...

En del ungdomar skaffar sig en utbildning innan de åker iväg.
Problemet är då när de kommer tillbaka efter 3 år, att de inte
längre är attraktiva på arbetsmarknaden. De har glömt det de har
lärt sig, och nyutbildade har tagit jobben.
Det är svårt att motivera våra ungdomar till fortsatta studier då de
ser hur snabbt man kan bli ”rik”. Det är också svårt att jobba mot
den här trenden, men vi vill försöka ge dem en bild av verkligheten.
Därför har vi beslutat att skicka några ur vår personal till Korea för
att rekognosera. Vi vill på ett trovärdigt sätt kunna berätta vilket
miserabelt liv man lever där som utlandsarbetare. Kunna plocka
bort den glamour som byggts upp runt den här företeelsen. Vi vill
att våra ungdomar ska förstå att en utbildning och ett arbete i
Thailand, är det som varar i längden. ■

Julklappsproblem?
För lite regn
Årets regnsäsong är förmodligen över och nu kommer inga
långvariga regn på ett halvår. Det har kommit för lite regn,
säger personalen på Huadoi. Det är redan torrt på fälten.
Så här års är det mycket som ska planteras. Då behövs
det vatten. Tillfälliga åskskurar kan torna upp sig, men
det vattnet rinner bara undan på den hårda jorden. Många
bönder kommer att få problem och priset på ris stiger i
höjden. Normalt står det vatten på fälten så här års.
Nu börjar också säsongen då man odlar grönsaker. I år har
vi större fält än tidigare att odla på eftersom vi försöker
utnyttja all vår mark.
Somphone är trädgårdsansvarig i projektet. Han jobbar
hela dagarna med att förbereda fälten.
Han ansvarar även för kycklingfarmen, som vi startade förra
året. Från början var det 20 höns. Deras ägg har blivit nya
kycklingar och idag har vi uppåt 200 kycklingar.
Det känns bra att ha egna kycklingar, eftersom kycklingköttet
i affären innehåller mycket antibiotika. Thailand ligger
också i topp i världen, när det gäller genmanipulerad mat.
Vi försöker ge barn här så nyttig mat det bara går.
Vi har berättat om dammen, som vi grävde för att odla fisk.
Den är nu halvfull med vatten, men det räcker. Den är så
djup att det fyller på underifrån. Nu ska bara fisken få växa
till sig några år.

Sluta fundera. Ge en julklapp till
barnen i Asien istället.
Märk din gåva med ”julklapp”.
Vill du, kan du skriva ut ett
gåvobevis på vår hemsida childfriend.com. ■

Tack för i år!
Då har vi snart avverkat ytterligare
ett år, och vi summerar 2019.
Mycket händer ju hela tiden. Nya
barn kommer och äldre flyttar ut.
Tack vare er givare, har vi kunnat
ge barnen ett bra år med fulla
magar och kläder på kroppen,
samt trygghet och kärlek för ande
och själ.
Tack för ert stöd under 2019.
Utan er går det inte. Hoppas
du vill samarbeta med oss även
2020.

Vi önskar nu
en rikigt god och
fridfull julhelg!
Madeleine och Inge

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

Behov just nu

Vid vårt besök nu i november, såg många av barnen
annorlunda ut. De var fulla med prickar i ansiktet och
hela kroppen. Vattenkoppor hade brutit ut bland barnen
och de fick nu vara hemma från skolan. Det är omöjligt
att barnen inte smittar varandra när de bor så tätt. Vi
pratade med en av tjejerna, som tyckte det var tråkigt
att vara hemma
från skolan.
Samtidigt ville
hon inte visa
sitt prickiga
ansikte i skolan.
Några av de
sjuka barnen
blev hämtade
av anhöriga för
att vara hemma
under sin
sjukdomstid. ■

Nu och då går vi ut
och vädjar om hjälp till
speciella
behov,
som
plötsligt
dyker
upp.
Responsen från er, trogna
läsare är fantastisk!
Nu har vi fått ytterligare
ett behov. Vi måste bygga
ett nytt vattentorn.
För några år sedan borrade
vi en ny brunn, men behöll
det gamla vattentornet. Det
tornet har funnits sedan
Huadoi byggdes, för 22 år
sedan. Nu börjar rören bli
dåliga. Vi behöver ett nytt,
högre torn, så att vi kan
få bra tryck till kranarna
i husen. Det kommer att
kosta ca 100 000 SEK.
Känner du att du vill vara
med och hjälpa till, så
kan vi komma en bit på
vägen. Sätt i så fall in en
summa på vårt BG konto
900 4268. Märk det med
”Vattentorn”.

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

Tack på förhand! ■
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