år!

Bageriverandan.

BAGERIET;

Läs om det nyrenoverade
bageriet på sid 4.
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”Hem för nytt liv”

Pae 7 och Muy 8
Pae och Muy är släktingar på
ett annorlunda sätt. Pae är syster till Muys far. Båda bodde
hos Paes mor i ett litet skjul i
en by uppe i bergen i MaeSuayområdet.
Paes föräldrar skiljde sig och
det blev svårt att ta hand om
flickorna på ett bra sätt. Paes
mor jobbar på en kaffeplantage
och är aldrig hemma. Barnen
hade heller ingen möjlighet att
gå i skola.

Nu går de i skolan och har anpassat sig fint
till livet i den stora familjen på BCM.

Nu går de i skolan och har
anpassat sig fint till livet i den
stora familjen på BCM.
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Vi vill framföra ett stort

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.

Tack!

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: 036-14 22 90
Tel. affärsresor: 036-14 58 80
www.lingmerths.se

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

Regnperiod
Efter en lång het sommar närmar vi oss obevekligen höst. Det är ju bl.a
växlingen av årstiderna som gör Sverige till ett fantastiskt land. I Thailand är det bara 3 årstider. Perioder av värme, hetta och regn. Just nu är
vi inne i regnperioden som räknas hålla på till i slutet av oktober. September brukar innehålla mest regn och turismen är obefintlig.
För folket i sydostasien kommer regnet som en befrielse efter april
och maj med 40 graders hetta. Luftfuktigheten är hög och allt möglar.
Husfasader blir svarta och det är fuktigt överallt. Alla gräsmattor står
under vatten och man får hålla sig på vägarna. Trots det måste livet
rulla vidare och barnen gå i skolan.
Under våren och sommaren fick pojkarna ett helrenoverat hus att
bo i, med nya klinkersgolv, nytt ytter- och innertak som inte läcker, samt målning och belysning. Även nya
duschrum har byggts och allt är helfräscht. Nu är det bara den lilla detaljen som vi jobbar med, att lära dem att sköta
om huset. Vi har gett pojkarna grundkursen i att hålla rent och snyggt. Har man en bakgrund i en hydda med jordgolv,
finns inte det tänket. Tjejerna verkar av naturen vara mera ordningssamma.

Salawat

Nytt kök på Huadoi

Vi har tidigare berättat om den här fina
tjejen. Hon kom till
BCM för ca ett år sedan. Hon bodde då tillsammans
med sin pappa, som arbetar på
en teplantage. Där var hon i stor
risk för svårigheter. Nu är hon 9
år gammal. Salawat har funnit sig
väl till rätta och kan ta vara på sig
själv på ett fantastiskt sätt. Tyvärr
kommer inte pappan på besök
alls.
I skolan är det lite kämpigt för
Salawat. Hon tycker om skolan
men har det tufft att hänga med
då hon fick en dålig start som
liten. Hon kämpar hårt och är
målinriktad trots allt och verkar
vara en glad, liten tjej!

För en tid sedan, dök det upp ett fantastikt tillfälle för oss att kunna förbättra
köket på Huadoi. Vi fick genom en av våra svenska BCM-vänner tips om att en
ganska nyöppnad restaurang i Bangkok skulle slå igen, och all utrustning var
till försäljning. Vi skulle få köpa billigt eftersom vi är en foundation (välgörenhetsorganisaton).
Knut-Inge åkte till Bangkok
och förhandlade om priset.
Vi fick sedan själva demontera köksutrustningen, innan
den lastades på lastbil och
transporterades de 90 milen
till Huadoi. Så nu är vi glada
över att ha en helt ny utrustning på plats. Ny spis, rostfria
bänkar, diskmaskin mm. Vi
passade på att göra hela köket
mer hygiensikt, vilket är väldigt
viktigt när man ska laga mat till
så många barn och klimatet är
så fuktigt och varmt!
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INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

BaanChivitMai

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

5 2 9 9 - 6 3 2 9
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

52996329 #45#

#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD
RETURADRESS: BAAN CHIVIT MAI, NORRÄNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA

Bageriet

B
Bageriet före.

I våras började vi få problem med kackelackor i vårt bageri/restaurang. Problemet ökade och blev till en plåga då
till och med gästerna fick upp ohyran på borden, när de
skulle äta. Vi blev tvungna att på allvar ta tag i problemet.
Vi hade tidigare beslutat att stänga några veckor i
september för att renovera köket, så det gjorde vi.
I början av månaden började vi riva upp de fina gamla
trägolven i kafédelen. Där under var det fruktansvärt. Det
bara kryllade av insekter. Vi fick ta bort allt material ända
ner till marken och fylla på med cement. Överst blev det
klinkers, vilket omöjliggör för ohyra och gör det lättare
att hålla rent. Vi har även haft ChiangRai´s Anticimec där,
som sanerat överallt.
I samband med det har vi då renoverat köket. Flyttat
väggar och dörrar för att få det mera funktionellt. En lokal byggfirma har verkligen slitit för att få till det. Vår manager Knut-Inge har lagt all sin tid för att kontrollera att
allt blir så bra som möjligt. Vissa jobb blev han tvungen
att göra själv då ingen annan fattade hur vi ville ha det.
Alldeles nyligen öppnade vi igen. Nu är det ett fräscht
och attraktivt fika/matsäller för ChiangRaiborna och alla
turister. Vi vill även att bageriet ska vara ett informationscenter för projektet. Därför har vi nu gjort den funktionen mer synligt i och med ombyggnaden.

Välkommen!

www.bcmthai.com

E-post:
Telefon:
Bankgiro:

info@bcmthai.com
0733-58 19 84
5299-6329

Vill du beställa vår bok ”Små steg till ett nytt liv”?
På hemsidan hittar du information om hur du går till väga.
Bankgiro för boken: 392-4305

Inge & Madeleine Ekelyck

www.skilltryck.se

ågor ELLER
OM DU HAR fr
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BRA ATT konta

Bageriet efter.

