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Abba o Da

Vi bryr oss!

Läs mer om oss på vår hemsida:

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

www.childfriend.com

De senaste åren har vi på olika sätt ansträngt oss för att alla
på BCM ska lära sig engelska. Detta gäller även personalen.
Barnen har lärt sig fort och vi kan konversera med många
idag. Bland personalen var det trögt. Vi gav dem då en
”morot” och lovade att när de pratar så bra engelska att
de klarar att överleva på det språket, ska de få en resa till
Skandinavien. Abba och Da blev först. De har troget jobbat
på BCM i 13 år.

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!

Först fick de åka till Bangkok för att skaffa pass och visum.
Är man född i en avlägsen bergsby och aldrig har varit
längre än till Bangkok, är det ett vådligt äventyr att flyga
till Europa.
I månadsskiftet april/maj i år var det dags. De flög Thai
airways till Oslo där vår föreståndare Knut-Inge väntade
på dem. Där reste de sedan runt och besökte skolor och
organisationen som sponsrar BCM. Första maj, i hällregn
och kyla, mötte vi dem vid Norgebåten i Strömstad. Vi fick
sedan rå om dem i 5 dagar, då vi försökte visa vårt fina
land.
De blev hänförda av Vitsipporna som täckte kullarna
i Huskvarna och njöt av den friska luften. De fick stifta
bekantskap med en svensk bondgård och även berätta sin
livshistoria i vår kyrka. Vi visste att det är viktigt för dem
att få se huvudstaden, så vi drog till Stockholm. Där åkte vi
tunnelbana och båt, var inne i kungliga slottet, storkyrkan
och på Skansen. De fick äta svensk mat, som de tyckte
var god, och hade jättekul. De fick också tillfälle att träffa
BCM’s grundare Eva Olofsson och prata thai.
Intrycken var många och det var ett trött par som återvände
hem till sina barn en vecka senare. ■

Mhek
För några år sedan kom en ny liten kille till Huadoi
som heter Mhek. Han var då 5 år. Hans mamma hade
åkt in i fängelse för droghandel och hans pappa stod
i vägkorsningen och sålde blommor. Hans pappa var
fattig och kunde inte ta hand om sitt enda barn.
Personalen på hemmet berättar att Mhek var arg
och skrek mycket i början, i besvikelse över att hans
mamma inte fanns för honom. Efter några månader
började han vänja sig vid sin nya miljö och blev en
trygg och glad liten kille. Vår tanke var att hans
pappa skulle få ett bättre jobb så att han kunde ta
hand om sin son. Det bästa är ju ändå att få bo hos
sina föräldrar, även om de är fattiga.
Nu fick vi reda på att även pappan hade fått ett långt
fängelsestraff för droghandel. Det innebär att Mhek’s
enda trygghet är familjen på Huadoi. Han har ändå
tur i oturen att bo på just Huadoi. Här får han mat,
husrum och kärlek och får gå i skolan. Alternativet
hade varit att tigga på gatan. ■

Vår verksamhet
I år är det 30 år sedan vår thailändska organisation BaanChivitMai
startades. Genom åren har hundratals barn passerat genom våra
skolhem. De flesta har kommit ur en trasig bakgrund där BCM blev
räddningen för dem. Många, många har tack vare våra skolhem fått
möjlighet att gå i skolan och fått en helt ny möjlighet till ett bra liv.
Det började i slummen i Bangkok där man delade ut mat till barn
som drev omkring. Verksamheten växte och man kunde senare
öppna ett dagcenter för handikappade barn, men också mödravård.
Prostituerade flickor hämtades in från gatan som fick tillverka
tygblommor som försörjning.
1994 etablerades BCM i ett gammalt trähus i ChiangRai, i norra
Thailand. Främsta syftet var då att skydda barn från att hamna i
prostitiution. Samhället har sedan dess förändrats och prostitution
är idag inte det största hotet. Vår intention är att förändra vår
verksamhet i takt med hur samhället förändras, för att kunna möta

upp de behov som finns. Det finns fortfarande massor av barn som
är utsatta och far illa p.g.a olika omständigheter.
Vi tror att den bästa vägen ur fattigdom och utsatthet är utbildning.
De allra flesta av barnen på BCM har någon familjemedlem eller
släkting i livet någonstans i en fattig by i bergen. När det blir skollov
är vi angelägna om att de ska resa hem för att inte tappa kontakten
med sin by eller sin folkgrupp.
För de allra flesta av barnen är Huadoi ett skolhem där de kan
bo för att kunna gå i skolan. För en liten grupp är det det enda
hem de har. Utanför finns det ingen som bryr sig om dem. Vi har
försökt att hitta familjer som dessa barn kan växa upp i, men det
är omöjligt i Thailand. Har man inga blodsband med familjen, blir
man familjens slav. Härstammar man från en minoritet, vill ingen
ens ha dem. ■
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Från bankgironr (vid girering)
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GDPR
Som de flesta vet trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
i kraft den 25 maj 2018. Syftet med den nya lagen är att skydda
personuppgifter i alla dess former. I praktiken innebär detta ingen
större skillnad jämfört med tidigare lagstiftning, men kravet på
dokumentation är betydligt högre. Ni alla som får ett nyhetsbrev
från ChildFriend finns med i ett register hos oss. Det är ett register
som vi tagit över efter vår företrädare och som vuxit genom åren.
I registret finns gåvogivarnas personuppgifter. Syftet med registret
är att kunna skicka ut nyhetsbrev var tredje månad samt för att
kunna skicka tackkort mm. Vi lämnar då ut adresserna till det
tryckeri som trycker och skickar ut breven. Vi har ett skriftligt
avtal med det tryckeriet för att skydda personuppgifterna enligt
rådande lagstiftning. Personuppgifterna ligger kvar i registret tills
vederbörande säger ifrån.
Vi försäkrar att vi skyddar era personuppgifter i ChildFriend
register enligt rådande lagstiftning. Känner du att du inte vill
finnas med i ChildFriend register, ber vi dig kontakta oss så
plockar vi omedelbart bort dina personuppgifter. Du når oss på
info@childfriend.com eller på 0733 581984.

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

www .child frien d.com

Viktigt att du kryssar i din storlek S, M, L eller XL på
blanketten.
När vi mottagit din anmälan skickar vi en t-shirt som
kommer hem i brevlådan!
Det kan ta några veckor innan autogirodragningen är
igång.

Alfred Dahlinskolan

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

Genom att fylla i bifogad blankett och skicka den till oss,
dras varje månad, den summan du önskar från ditt konto
till vår verksamhet. Detta utan att du behöver anstränga
dig. Den dagen du vill upphöra med det, är det bara att
gå in på Internetbanken och avsluta. Som bonus för att
du tecknar dig för autogiro, får du utan kostnad en svart
t-shirt med ChildFriend-loggan på.

För nionde året i rad var det dags för ett besök bland
sjuorna på vår högstadieskola i Huskvarna. Vi fick en
lektion på oss att berätta om vårt arbete på BCM. En
vecka senare skulle högstadiets alla elever, under en dag,
delta i Operation Thailand och tjäna ihop minst 100:- var.
Vi är nu inbjudna till skolans sommaravslutning för att ta
emot en check från eleverna, som vi ska bära med oss ner
till Huadoi.
Från ChildFriend tackar vi alla elever och lärare på Alfred
Dalin skolan!

Vid upprättande av testamente
tänk på barnen i Thailand!

OM DU HAR

Teckna dig för autogiro
och få en T-shirt!

