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Yrkesskola

En dag bestämde vi träff med en av de stora killarna som
flyttat ut och går på en yrkesskola i Chiang Rai. Skolan är
väldigt stor. Det går 3000 elever där, ca 30 i varje klass.
Skolan har högt anseende och vi är glada över att ha
ungdomar på den här skolan. De är de första från BCM
som går här.
Vi är mycket stolta över Tongchai, som nu går andra
året på elteknisk linje. Han är en av 11 ungdomarna
från BCM, som går på den här skolan. Efter de 3
åren på skolan har de garanterat ett bra jobb som
väntar. De blir elektriker, snickare, rörläggare,
byggnadsarbetare, maskinmekaniker mm.
Vi blir guidade av Tongchai runt i skolan. Vi hittade
två kompisar som stod vid en svarv och lärde sig
svarva. Två andra killar träffade vi i det nya, fina
biblioteket. Där hittar man böcker som är till hjälp
i undervisningen. Vi pratade en stund med en
engelsklärare som bott i USA i 20 år.
Det är lättare att få ett jobb om man har en
praktisk utbildning. Särskillt om man, som våra
barn, har sitt ursprung i något av stamfolken.
100 % av de studenter som går på just denna
yrkesskola får jobb efter examen. ■

Återförening
För drygt 2 år sedan berättade
vi om två systrar som blivit
föräldralösa på ett väldigt tragiskt
sätt.
Föräldrarna var inblandade i
droghandel och blev skjutna till
döds.
Kvar fanns två små flickor, 4 och
8 år gamla. De bodde hos sin
farmor och farfar.
Vi kunde då övertala farföräldrarna
att den stora flickan skulle få
komma och bo på BCM och börja
skolan. Den lilla flickan ville de
inte släppa då.
Nu, däremot, när den lilla flickan
fylllt 7 år, fick även hon komma
och bo på BCM.
Lyckan var stor för båda flickorna
när de åter fick vara tillsammans.
Lillasystern har anpassat sig väl
och gillar att bo bland många barn
och gå i skolan. ■

Vill ditt företag synas här?

Affärsresor • Privatresor
Gruppressor • Konferensresor
Lokalnärhetochpersonligservice!

För 6.000 kr får du en annonsplats fyra gånger/år.
Ring 0733-58 19 84 om du vill veta mer.

Tel. privatresor:
010 - 1226750
Tel. affärsresor:
010 - 1226755
www.lingmerths.se

Vi bryr oss!

Läs mer om oss på vår hemsida:

Vi sa ma rb eta r m ed
Baan Ch ivit Mai...

www.childfriend.com
Där hittar du en sida med nyheter samt
en sida med intressanta livsberättelser.

www.skilltryck.se

Stöd dem du också!

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

Hostel

Nya säkerhetskrav

Tidigare i år beslutade vi att när ungdomarna fyllt 18 ska de
få möjlighet att flytta in till staden. Där hyr vi några lägenheter
som de får bo i. BCM håller alltjämnt ett vakande öga över
dem, men de är på väg att bli vuxna och måste lära sig att stå
på egna ben. Det innebär att ta hand om sig själv, hantera en
egen ekonomi o.s.v. Dessutom får de nära till sina skolor och
vårt bageri, där en del jobbar på lediga dagar.

För en tid sedan brann ett barnhem här i trakten, där
flera barn skadades allvarligt. En olycka som inte får
hända, men ändå händer. De husen var av trä och
mycket eldbefängda.

Vi passar på att besöka dem när vi är i staden. Huset ligger i
en liten gränd som ansluter till en av de stora gatorna. Byggnaden är gammal och sliten, men vi har rensat upp, målat och
fixat så det ska bli beboeligt. Vi träffar Vhilay och Thongchai,
2 av de 9 ungdomarna som bor här. De trivs bra med ”eget”
men är glada för att de kan komma hem till barnhemmet och
hälsa på under helgerna.
Redan efter den här korta tiden, kan vi konstatera att det här
konceptet är bra för ungdomarna. De var själva lite motvilliga
till att prova att stå mer på egna ben, men är nu väldigt tacksamma och inser att de tar steg efter steg till självständighet
och vuxenliv. De får en summa pengar varje månad som ska
räcka till hyran, mat och nöjen. ”Det är bra på barnhemmet”,
säger Vhilay, ”men det är bättre här”. ■

I samband med det vaknade myndigheterna och skärpte
kraven för organisationer som oss. Kraven har funnits
länge men inte följts.
Under hösten fick vi besök av inspektörer från myndigheterna för att kolla hur vi hade det med säkerheten.
Vi blev godkända.
Våra hus är av cement och i varje
hus har vi brandvarnare, brandsläckare och bra utrymningsvägar. Nu finns det
också nya krav på att på
varje hem ska finnas
sjukrum, psykolog och
socionom. Allt detta har
vi.
Flera hem i trakten har
fått stänga p.g.a brister i
säkerheten. ■
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Julklapp

Ifrån Thailand säger vi nu

God Jul &

Julen närmar
sig, även här
i Thailand.
Barnen på
barnhemmet ska få
en julfest,
som är tradition.
Det
brukar vara en
riktig fest utom
hus, under milijoner stjärnor. Det är sång och dans, ett härligt
bord med maten som alla gillar och godis
förstås. Så vill vi ju ge alla en julklapp,
något som barnen behöver och bli glada
över.

B
Gott Nytt År!
...och ett varmt TACK
till er alla, för det här året!
Ta emot många hälsningar

från alla barnen på BaanChivitMai

Militärjuntan håller alltjämt landet i
ett fast grepp och i och med en ny lag
som röstades fram tidigare i år, har
juntan så gott som oinskräkt makt.

Märk gärna din gåva med ”Julklapp”. ■

Vid upprättande av testamente
tänk på barnen i Thailand!

Kungen blir mera som i Sverige, en
galjonsfigur. Den nya kungen kan omöjligt nå upp till sin fars popularitet som
betraktades mer som en gud. ■

Du kan vara med och förändra liv
även när dina dagar på jorden är slut.

www .child frien d.com

Web:
E-post:
Telefon:
Bankgiro:
Swish:

www.childfriend.com
info@childfriend.com
0733-58 19 84
900-4268
123 900 42 68
Inge & Madeleine Ekelyck

www.skilltryck.se

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

Thailands kung
Bhumibol Adulyadej, Rama
IX, dog den
13 oktober.
Han blev 88
år gammal och
hade då regerat
i landet i 60
år. Thailands
folk sörjer,
och den militära regimen utlyste 1
års landssorg. Den första månaden
måste alla bära svart klädsel. Statligt
anställda måste klä sig i svart hela
sorgeåret. Man fick inte heller den
första månaden arrangera några fester
eller glättiga tillställningar.
Den äldste sonen är tronarvinge och
processen att tillsätta honom som kung
har nu börjat. Hans namn är Maha
Vajiralongkorn, och blir kung Rama X.

Skulle du vilja vara med och hjälpa oss
hjälpa med klappar till barnen, så är vi
mer än tacksamma!

OM DU HAR

Nya tider

