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Duktiga studenter

Tröjor till barnen
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Renovering

I Sverige säger vi ofta att vi har ett hårt och
tufft klimat och måste därför underhålla våra
byggnader. Nederbörd, vind och kyla tär hårt
på husen. I Thailand är det kanske ännu
värre. Här är det värmen och fukten som är
den stora utmaningen. En brännande sol där
värmen ofta ligger mellan 30-40 grader i
skuggan under långa perioder är tufft för de
flesta materiel. När sedan fuktigheten är så
hög under flera månader att tvätten aldrig blir
torr, är det inte svårt att förstå att målning och
träkonstruktioner tar mycket stryk.
Efter drygt 20 år i det klimatet är det dags att
göra en större renovering. Fokus nu ligger på
taken. Både ute och inne. Samt de elektriska
installationerna. Det handlar om att skydda
oss mot de tropiska regnen och att reducera
faran för brand. De gamla takplattorna har
gjort ett bra jobb i många år, men plötsligt
började de spricka och släppa in vatten. Nu
har vi nya innertak och yttertak och det känns
tryggt. Den elektriska anläggningen har varit
långt under svensk standard i många år, men
nu är alla kablar bytta. Nya automatsäkringar,
strömbrytare och uttag är nu på plats. Det
känns också tryggt att allt är genomgånget
nu. För några år sedan brann ett hem ner i
ChiangRai och barnen blev hemlösa igen. Det
vill vi inte vara med om. Vi har även byggt en
brandtrappa, upp till andra våningen, på båda
barnhusen.

Lyckligtvis är det inte svenska priser på
arbetskraften i Thailand. Likväl har det kostat
oss en ganska stor summa pengar med att
göra hemmen säkra. Byggmaterial av bra
kvalitet kostar pengar också i Thailand. I år
har vi prioriterat barnens hus. Nästa år måste
vi se över de andra husen också.
På det nybyggda studentcentret har vi
dessvärre också varit tvungna att göra en
renovering. Alldeles för tidigt då det bara är
några år gammalt. Vi har krävt byggfirman
på ersättning för byggfusket, men de bara
rycker på axlarna när vi nämner det. Det finns
inte samma garantier eller lagar i Thailand
som vi har i Sverige. Återigen är det fukt
som är problemet. De har byggt grunden
utan ventilation, så det har gått upp fukt
i golven och möglat. Det är även problem
med vattenledningarna som läcker. Vi måste
nu öppna upp för ventiler i grunden samt
sanera. Även lägga nya vattenrör på utsidan
av husen. Inte så fint, men lättarbetat.
Vi har även byggt ett nytt vattentorn, då det
gamla fungerade dåligt.
Nu återstår målning på båda hemmen. Vi
väntar med det till pandemin är över. Tidigare
har vi fått all färg skänkt av det norska
företaget Jotum, som har fabrik i Thailand. Vi
ska försöka få det en gång till. ■

Duktiga studenter
Alla som jobbar med bistånd är eniga om att bästa vägen ur fattigdom är
utbildning. Vi på BCM håller med och vill att våra barn ska ha som mål att
gå minst den 12-åriga grundskolan. En del vill gärna gå längre, och några
har lyckats ta sig igenom både högskola och universitet. Det är en bedrift
när man tänker på barnens bakgrund och förutsättningar. I det fallet är BCM
en avgörande faktorn. Vill de studera vidare, får de det. Alla har dock inte
förutsättningar p.g.a. störningar i sin tidiga barndom. En del av dem lär sig
ett yrke, medan andra hittar ett jobb direkt efter grundskolan. Nu har vi fyra
ungdomar som siktar på att ta en magisterexamen i olika ämnen. De bor på
studentcentret och kämpar på med studierna, samtidigt som de jobbar extra.
Det är två killar och två tjejer. Vi önskar dem lycka till. ■
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Gilla oss!
Följ oss på Facebook och ta
del av det som händer...
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Ying och Chai
Då skolåret slutade i mitten av mars, reste nästan alla våra
barn hem till sina hembyar. Det är fint att de har en hemby
att resa till, även om det är väldigt få av dem som har både
en mor och en far där hemma. Många av barnen har föräldrar
som är skilda, sitter i fängelse eller bara försvunnit bort för
att leta jobb. Om inte mor eller far finns på plats, bor de hos
någon släkting. Vi tycker ändå det är viktigt att de har rötter i
en bergsby och att de känner sina släktingar.
Två av våra barn har ingen by att resa till och de tittar avundsjukt
efter sina kompisar när de åker hem. En tjej på 13 och en kille
på 14. Vi kallar dem Ying och Chai. Det har varit så här för dem
i många år så de vet att den stunden ska komma. Lyckligtvis
har våra anställda barn som har sommarlov på hemmet, som
de kan hänga med. Chai har två storasystrar i ChiangRai, en
som bor på vårt studentcenter och en som flyttat ut och börjat
jobba.
Både Ying och Chai har bott hos oss sedan förskoleåldern.
Deras hem är BCM och de har ingen släkt de kan hälsa på. Ying
har inte sett sina föräldrar sedan hon var 2 år. Hon vet inte var
de är eller om de ens lever. Chais mor dog för 6 år sedan och
hans far är gravt alkoholiserad och inte i stånd att ta hand om
sina barn. Chai vill inte träffa sin far, han är rädd för honom.
Både Ying och Chai är statslösa, så de kommer troligtvis aldrig
att kunna bli thailändska medborgare. Förhoppningsvis kan de
skaffa sig en bra utbildning, få ett bra jobb och skaffa familj.
Då de inte har några föräldrar eller någon släkt bakom sig, kan
det vara svårt för dem att bli accepterade av sina kommande
partners familjer. Grunden till det är att pengar spelar en enorm
roll när man ska gifta sig och bilda familj. De flesta familjer
accepterar inte att deras barn gifter sig med en föräldralös, då
de inte har några pengar att komma med.
Ying och Chai kan inte uttrycka vad de känner inför framtiden,
men de är medvetna om att de har det bra nu. Båda säger att de
vill studera vidare efter grundskolan, men de vet ännu inte vad.
De medger att det är lite träligt nu när alla deras kompisar har
åkt i väg, men de försöker hitta på något kul varje dag. En del
dagar hjälper de personalen med att städa och tvätta, medan
de andra dagar hänger med ut på stan för att handla. Ibland

brukar de laga sin egen
mat men erkänner
med ett förläget
leende att då
blir det mycket
nudelsoppa
och ris. I och
med att det är
Mangosäsong
nu och inga
andra barn är
hemma, kan
de äta Mango
så mycket de
vill i alla möjliga
former. Som extra
plus har de fått låna
varsin Iphone som några
volontärer lämnat kvar.
Det är succé och det
blir mycket spelande
om dagarna. Regeln
på
hemmet
är
annars att man
inte får ha mobiler
innan man är 15.
Ying och Chai är
bra kompisar och
säger att de aldrig
bråkar.
Personalen
nickar bekräftande. De
är som syskon och säger
med ett blygt leende att
de vet att de har det bra här.
Situationen kunde varit en helt
annan där ut helt ensamma. Det
som är bra, säger de, är att de får lite
fickpengar när de hjälper till, och då kan de köpa godis i stan.
De ser fram emot att skolan ska öppna så att alla kompisar
kommer tillbaka. ■
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Alfred Dahlin-skolan i Huskvarna
Än en gång har elever på skolan valt att hjälpa barn i Thailand!
Den här skolan har engagerat sig i ChildFriend under många
år nu. Varje vår går de ut i det s.k ”Operation Dagsverke”, för
Thailand. De jobbar med något en dag och samlar in en slant. I
år blev summan över 50.000kr!
Eleverna i årskurs 8 har också sytt tröjor till barnen i skolan.
Jättefina tröjor med personliga tryck och mönster.
De skrev ett brev till oss, eftersom vi inte kan träffa eleverna
fysiskt p.g.a pandemin nu.
Här är ett utdrag:
”Hej ChildFriend! Vi i åk 8 fick i uppgift att designa och sy tröjor
till fattiga barn i Thailand som ni sedan delar ut till barnen. Det
var roligt att sy till just barn och det har känts meningsfullt att få
sy till någon som vi vet verkligen behöver det. Genom arbetet har
vi fått tänka på andra än oss själva. Vi hoppas att de nu känner
att de får en liten present, det kanske de inte får så ofta…
Tack för att ni delar ut dem. /Elevrådet i årskurs 8”
Vi är väldigt glada över eleverna och personalen på den här
skolan! Stort TACK till alla på Alfred Dahlin-skolan i Huskvarna!
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