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”Ska vi spela schack?” frågar Nath en av sina vänner som
kommer gående. Schack har blivit en av de mest populära
aktiviteterna den senaste tiden på BCM. Antingen klassiskt
schack med de kända pjäserna, eller den enklare Thaivarianten som de minsta barnen kan vara med på. De brukar
ha små stenar som pjäser och det liknar mera Kinaschack.
Covid har gjort att aktiviteterna på BCM har blivit avsevärt
begränsade. Alla lekplatser och idrottsplaner har varit stängda
länge nu. Det finns inga volontärer som bjuder in till roliga
tävlingar, lekar eller engelsklektioner. Man kan inte spela
fotboll heller nu under dagtid, det är för varm.
Nath blir snart 13 år och har bott hos oss sedan han var 7 år.
Då hade hans mor hamnat i fängelse efter att blivit tagen för
att ha sålt narkotika. Där sitter hon fortfarande. Hon blev dömd
till 25 års fängelse, så Nath
kommer att vara en vuxen man
när hon kommer ut. Pappan
fick därmed ensam vårdnad
om Nath. Utan boende, jobb
och icke läskunnig var det
inte lätt att kunna ta hand
om sin son. Abba, en av vår
personal, mötte dem båda i
en trafikkorsning på den stora,
sexfiliga motorvägen som går
genom ChiangRai. Där gick
far och son omkring bland
bilarna och försökte sälja
buddistiska blomsterkransar.
Varje gång det blev rött ljus,
gick de fram till bilarna och
försökte sälja. En ganska farlig
arbetsplats, speciellt för ett
barn. Abba körde åt sidan och
pratade med pappan. Nath
fick komma till oss på BCM.
En tid senare hamnade även
pappan i fängelse. Också han
p.g.a narkotikaförsäljning.

Bageriet

Nath
var
pappans
e n d a
son, men
mamman
h a d e
ytterligare
en son som
var 10 år
äldre. De har
aldrig träffats,
men han vet
att han jobbar på
en bensinstation i
närheten. Storebroderns
pappa är Thai medan Naths
pappa är från folkgruppen Akha.
Nath är en populär kille och har många vänner på BCM. Alla
gillar honom för han är alltid glad och har ofta något på gång.
När vi har volontärer håller han sig alltid framme och vill lära
känna dem. Han är också duktig i skolan och har bra disciplin.
Han är medveten om att han har det bra på BCM. Han har
ingen familj som kan ta hand om honom och utan BCM hade
livet sett annorlunda ut. ”Ibland önskar jag att min mamma
och pappa kunde komma och besöka mig, som andra föräldrar
gör, men jag vet att det är omöjligt”, säger Nath.
När han var mindre förstod han inte hur viktigt BCM var för
honom. ”Nu förstår jag”, säger han. Han tittar sig omkring med
ett leende och säger stolt, ” detta är mitt hem”. ” Här har jag
vuxna som tar hand om mig, lär mig om livet och ger mig allt
jag behöver för ett gott liv.
Jag får till och med gå i skolan gratis.” Han berättar att han
drömmer om att ta en kandidatexamen i något ämne. Precis
som några andra äldre BCM-ungdomar, som han ser upp till,
har gjort. Han vill kunna hjälpa andra när han blir vuxen säger
han.
”Så tack till alla både här och i Sverige som hjälper mig. Jag
lovar att bli en bra människa”, säger han med ett leende och
springer iväg till sina kompisar. ■

I början av pandemin, när turisterna uteblev,
fick många restauranger och hotell stora
problem. Det fanns inga statliga medel som
kunde stötta dem ekonomiskt. Den ena efter
den andra blev tvungen att säga upp sin
personal. Många fick stänga för gott och nu
efter ett år har ett stort antal gått i konkurs.
Vi försökte hålla igång vårt kafé/bageri så
länge som möjligt. Vi har ett gäng stamkunder
som dök upp varje dag, tog en fika och läste
tidningen. Vi var deras enda ljuspunkt just
då. Med tiden blev det ohållbart då vi gick
med förlust varje dag. Vi kom fram till att
vi måste reducera vår personalstyrka till
minimum om vi inte skulle bli tvungna att
stänga. Strax före jul tog vi beslutet att
säga upp alla utom två. Enligt Thailagen är

vi tvungna att ge dem sex månadslöner vid
uppsägning. Vilket vi gjorde.
De två personer som är kvar kan göra alla
momenten i bageriet, alltifrån att baka,
laga mat till att servera och sköta kassan.
Vi har också kortat ner öppettiderna. Vi vet
inte hur landet ser ut när vi tagit oss genom
pandemin. Kommer turisterna tillbaka?
Kommer européerna tillbaka? Det är främst
de som håller igång verksamheten.
De senaste åren har de kineserna turisterna
invaderat landet. De tycker inte om svenskt
fika, så vi kanske får börja med dumplings.
Vad som än händer måste vi nog tänka om
inför framtiden. Vilken sorts verksamhet vi
ska ha. Vi funderar. ■

Läs mer om oss på vår hemsida:
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Ge en gåva enkelt till
ChildFriend med Swish!
123 900 4268

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

Covid-situationen i Thailand
Det kom ett telefonsamtal till Huadoi: ”Hej,
det är Tanin. Kommer du ihåg mig? Jag bodde
på Huadoi fram till för 5 år sedan då jag
flyttade ut. Jag har blivit av med jobbet och
jag är den enda som kan försörja min mamma,
min mormor och några andra i familjen jag
bor med. Nu kan vi inte betala hyran längre,
och jag vet inte vad vi ska göra. Kan ni hjälpa
mig”?
Detta är en av konsekvenserna efter Covid i
ett fattigt land utan sociala nätverk. Thailand
har väldigt få smittade och döda i Covid p.g.a
extremt hårda restriktioner. T.ex måste de
som reser in i landet sitta 15 dagar i karantän
på ett speciellt hotell. Konsekvenserna blir
emellertid brutala. Turisterna kommer därmed
inte till landet. Hotell, restauranger och andra
vanliga arbetsplatser tvingas stänga, och folk
förlorar jobben.
Förlorar de inkomsten, kan de inte betala hyran
och därmed hamnar de på gatan. Ökningen av
antalet uteliggare har skjutit i höjden markant.
På lediga ytor i städer och byar växer det upp
skjul av papp, bräder och gammal plåt. Det

hjälper inte heller att vaccinationerna fördröjs
av okunskap och korruption.
Så man får fortsätta, ännu strängare än i
Sverige, att bära munskydd, sprita händerna
och hålla avstånd. Alla, både barn och vuxna,
har bara att acceptera att det som är roligt
i livet är omöjligt för tillfället. Man kanske
längtar, än mer än vi i Sverige,
efter att allt ska återgå till
det normala. I länder som
Thailand handlar det mera om
liv och död. Förhoppningsvis
har pandemin lärt oss att
uppskatta det normala livet.
Vara mer tacksam över vår
sociala välfärd och dela med
oss mera till de som behöver.
Tanik
var
duktig
och
handlingskraftig med att
hjälpa sin familj. Han hörde
av sig till sin BCM-familj.
Självklart försöker vi stötta
våra utflugna barn och deras
familjer. ■

Fruktträdgården
Vi har tidigare skrivit om den dammen som låg nära husen där barnen bodde.
Den fyllde vi ju igen för några år sedan för att göra det säkert för de minsta
barnen. Nu, när marken har satt sig, har vi börjat plantera en fruktträdgård.
Den ska bestå av frukter vi bara kan drömma om i Sverige.
Det blir bananer, avokado, rambutan, citron, mango, papaya mm. I ett första
steg ska vi plantera 32 träd för att se hur de klarar sig. Det krävs mycket
bevattning nu under torrtiden fram tills det börjar regna i maj. Alla barnen
är självklart inblandade i fruktträdgårds projektet. ■
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TACK!
I höstas kunde vi konstatera att budgeten inte skulle gå ihop.
Som de flesta andra organisationer hade vi p.g.a pandemin, ett
underskott. Folk var mer försiktiga med givandet då man inte
visste hur framtiden kommer att se ut. En del företag gav då
lite extra, men det räckte inte till ändå. Det värsta var att om
vi inte nådde upp till budget, skulle det märkas för barnen i
Thailand.
Vi gick då ut i vårt nyhetsbrev i december med en vädjan till
er givare, att om möjligt ge en liten extra slant. Vi kunde då,
till vår glädje, se att framåt jul började pengar strömma in. Vid
nyåret då vi stängde bokföringen häpnade vi då vi såg att vi då
låg över budget. Helt fantastiskt.

Så därför vill vi säga ett stort TACK för er
generositet och hjärta för de utsatta barnen.

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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