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Glad
sommar!

Invigning
Vi har under de senaste åren drömt om ett undomscenter i
ChiangRai. Ett center där våra äldre ungdomar kan bo när de
studerar. De behöver få ta steg ut i vuxenliv och självständighet,
de behöver också få undervisning i vuxenfrågor. Nu är det en
verklighet.
25 maj invigde vi vårt nya center i Namlat, i utkanten av
staden. Alla barnen, både stora och små var där. Under
högtidliga former klippte vi bandet och barnen rusade in. Vi
ville inte göra invigningen så officiell, bara för BCM familjen.
Vi vuxna höll tal och äver några av de äldre ungdomarna
uttryckte sin tacksamhet till BCM för det liv de hade fått, som
annars inte varit möjligt. Inte ett öga var torrt. Ungdomarna
som ska bo där, hade skrivit en sång som de framförde.
Sen blev det mat. Egenodlad fisk och kyckling. Så gott! Till
barnens glädje serverades sedan glass. Som en välsignelse
från ovan började det hällregna mitt under festen. Det gjorde
att temperaturen sjönk ner till ca 35 grader.
Ungdomscentret består av 3 byggnader. Ett hus för pojkarna och
ett för flickorna. Det tredje huset är en gemensamhetsbyggnad
med kök, matsal, tv-rum och gästrum. Det är byggt i modern
arkitektur med hållbara material. Det som återstår nu, är att
göra i ordning tomten med vägar och gräsytor.
Idag bor det 10 ungdomar där. En kille som heter Thomshay,
(skrev om honom i förra nyhetsbrevet) är föreståndare och
ansvarar för ordningen. ■

Behov just nu..
Innertaket på vårt kafé, BCM Bakery, håller på att
ramla ner. Vitmyrorna har ätit upp regelverket som
håller taket. Vi har fått tejpa springorna för att sågspån
började falla ner på borden.
Nu måste det bytas. Därför
stänger kaféet en vecka
i sommar för att byta
tak. Det beräknas
kosta ca 30000:-.
Detta är verkligen en
oförutsedd händelse.
Vill du vara med
och hjälpa till med
finansieringen. Sätt in
ditt bidrag på vårt Bg
900-4268, och märk
det med ”Innertak”.
Tack på förhand!

Ungdomscentret

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
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!

Från skolhemsbarn till styrelseledamot
Suree föddes av fattiga föräldrar, tillhörande folkgruppen
Lahu, i norra Thailand. Efter ett par år kom även en liten
bror till familjen.
Väldigt snart visade det sig, att Surees mamma inte alls
var intresserad av sina barn. Hon valde en väg i missbruk
och pappan blev lämnad att försöka sköta barnen.
Även han hade problem med missbruk av både alkohol
och droger. Barnen for illa och kunde inte heller gå i
skolan.
När Suree var 10 år fick hon komma till BaanChivitMais
(BCM) skolhem. Brodern kom strax efter. Nu har åren gått,
barnen har blivit vuxna. Föräldrarna har fortsatt att vandra
in och ut ur fängelser. Straffen är långa för droghandel.
Suree har lyckats bra med sina studier. Hon har gått
ut universitetet och jobbat i vårt projekt med ekonomi
och kontorsarbete. I början jobbade hon i veckorna och
studerade under veckosluten. Det tog lite tid, men hon
kämpade på och var målmedveten.
Hon fick en möjlighet att få stipendier och åka till USA för
att studera engelska under ett år. Nu är hon tillbaka och
arbetar som ekonomichef i den Norska Sjömanskyrkan i
Pattaya i Thaland. Hon är väldigt omtyckt där!
Hon har, precis nu, blivit invald i BCM:s styrelse som
styrelseledamot. Det är första gången det händer, att en
av våra egna barn från BCM, får en så ledande befattning
i vårt projekt.
I Thailand är det plikt och en starkt inrotad kultur att
sköta om sina gamla föräldrar. Suree känner plikten men
har även ett stort och varmt hjärta för sina föräldrar. Trots
att hon inte var önskad och älskad när hon växte upp,
hjälper hon nu sin mamma med mat och mediciner. Även
pappan får besök i fängelset, så ofta som Suree bara kan.
Det kallar vi villkorslös kärlek! ■

Suree och Madeleine
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Autogiro
Har du som regelbundet stöder vår verksamhet, funderat på att
ansluta dig till autogiro? Grattis! Nu har det blivi ännu enklare
att ansluta sig.
Med vår nya tjänst på vår hemsida kan du nu skriva under din
ansökan med Mobilt BankID.
Gå in på vår hemsida www.childfriend.com
Klicka på ”Stöd oss” upp i högra hörnet.
Klicka sedan på ”Bli månadsgivare”.
Där kan du välja det digitala alternativet.
Fyll i blanketten på nätet och skriv under med ditt BankID. Klart!
Vill du som bonus ha en gratis t-shirt med vår logga på?
Skicka ett mail till info@childfriend.com, med din postadress
och din storlek. När din ansökan är godkänd, skickar vi en tröja
till dej.

Gruppresan

Du som funderat på vår gruppresa. Passa på och anmäl dig
nu. Det är en resa du aldrig kommer att glömma. Vår femte
resa och förmodligen den sista.. Skicka ett mail till info@
childfriend.com. Skriv namn, adress och mobilnummer.
Betala sedan in anmälningsavgiften på 2000:- till Bg 9004268. Se bifogad info, eller hör av dig till oss på samma
mailadress om du har frågor.

Datorer till Myanmar
I vårt nyhetsbrev i december förra året, gick vi ut med en vädjan
om ekonomisk hjälp till datorer. Det var till den lilla byn i
Myanmar som vi hjälpt med en skolbyggnad. De bad oss om hjälp
med inköp av datorer och skrivare till skolan och kliniken. Barnen
i byn hade aldrig sett en dator och lärarna vill introducera dem i
2000-talet.
Vi hade våra funderingar på hur det hela skulle gå till, då byn inte
har elektricitet.
Det fanns en lösning på det, som på mycket annat. I byn
finns en diseldriven elgenerator som körs några timmar/dag. Vi
kompletterade därför med extra batteribackup.
Vi räknade ut att det skulle behövas ca 20 000 kr. Tack vare alla
våra givares stora hjärtan kom det in 27 000 kr. Fantastiskt! Nu
kunde vi köpa riktigt bra grejer till dem. Det kändes som julafton
när våra kollegor levererade datorerna till skolan. Nu kan vi lägga
in närvaron i datorn, sa lärarna glatt. För att inte tala om vilken
hjälp de kommer att bli på den lilla kliniken.
Tusen TACK till er
alla som hjälpte
till med den här
fantastiska gåvan!

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