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Vår stab

I en armé är det nödvändigt med en stab. En stab som ger förutsättningar
för att kunna utföra ett uppdrag. I vårt arbete i ChildFriend och BCM
behöver vi också en stab. Vår personal i Thailand är en förutsättning
för att allt ska fungera. Som givare eller sponsor är du också en del i
vår stab. Utan er fungerar det inte.

I det här nyhetysbrevet skriver lite mera om
vår stab i Thailand men berättar också om vårt
samarbete med ett universitet i Hongkong. ■

Studenter från Hongkong
Under sommarveckorna kom studenter och lärare från
Hongkongs största universitet. Det var andra året det hände.
Bekantskapen började för några år sedan, då det kom en
delegation och undrade om vi ville ha ett samarbete med dem.
De letade efter bra projekt där de kunde placera ut studenter
för praktik och kulturutbyte. Det främsta uppdraget är att lära
våra barn engelska.
Under 7 veckor levde de tillsammans med oss denna sommar.
Det blev till stor glädje och nytta för barnen. Förutom
engelskaundervisningen hittade de även på många andra
aktiviteter som matlagning, musik, fysisk träning och lek.
Alla som kom från Hongkong är ju asiater och det ger extra
inspiration till barnen. De kan se att ungdomar som ser
likadan ut som dem, kan bli så duktiga i engelska. I år bodde
2 av studenterna på vårt nya ungdomscenter och 6 bodde på
Huadoi. Vi hoppas att detta givande samarbete får fortsätta.
Studenterna tycker det känns meningsfullt och lärarna är
oerhört positiva till fortsatt utbyte. ■

Vardag på ungdomscentret
Vardagen med skola och allt vad det innebär, har börjat även
för våra ungdomar. De lever ett bra liv. De är alla så tacksamma
för möjligheten de fått genom att bo på ungdomscentret. Här
vet de att de bor tryggt och billigt i en fantastisk bra miljö. De
finns inga vuxna där som kör med dem. Här får de sköta allt
själva. Från väckning på morgonen, till matlagning, städning
och läxor. De stortrivs med friheten och eget ansvar för livet. De
har samtidigt lovat att hålla efter husen och trädgården. Flera
av ungdomarna går byggnadstekniskt program på yrkesskolan.
På ungdomscentret kan de få möjlighet att praktisera när vi
har något byggprojekt på gång.
Just nu är det fokus på en 100 m lång mur mot en av
grannarna. Den behövs mest för att jorden inte ska rinna
bort när det regnar. Samtidigt bygger vi en stor carport med
ett förråd i anknytning till ett av husen. Där kan de sedan
ställa sina mopeder i skydd för sol och regn. Allt detta
bygger vi själva från grunden med någon av våra anställda
som byggledare. I Thailand är ordet kvalité inte så viktigt. Vi
försöker lära ungdomarna att genom att bygga med kvalitét så
håller byggnadera längre. ■
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Där hittar du en sida med nyheter samt
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123 900 42 68

Följ oss på Facebook och ta
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Vardag på Huadoi

Från skolhemsbarn till styrelseledamot
Vardagen är igång igen efter att Hongkongstudenterna har
åkt hem och man är inne i de dagliga rutinerna. Staben, vår
personal, som uppehåller arbetet på hemmet, är kvar och
sliter som tidigare. Utan dem stannar allt. Det är imponerande
att se hur
de från
tidig morgon
till sen
kväll ser folkgruppen
till att barnen
Suree
föddes
av fattiga
föräldrar,
tillhörande
har deti bra.
Det
innebär att
de ett
kommer
påäven
morgonen
och
Lahu,
norra
Thailand.
Efter
par årupp
kom
en liten
får frukost
och rena kläder. Att de blir körda till skolan och
bror
till familjen.
fårVäldigt
läxhjälp
när visade
de kommer
hem.
Dessutom
kan de
få alls
extra
snart
det sig,
att Surees
mamma
inte
omsorg
och tröstavdesina
dagar
somHon
känns
tunga.
var
intresserad
barn.
valde
en väg i missbruk
och pappan blev lämnad att försöka sköta barnen.
Utöver
de lära
sig om
hurmissbruk
livet ska av
levas,
de ska
Även det
hanfår
hade
problem
med
bådehur
alkohol
växa droger.
upp till goda
människor
ett gott inte
liv. Familjetanken
och
Barnen
for illaoch
ochfå kunde
heller gå i
är oerhört viktig för oss på BCM. Alla är syskon, och ska
skolan.
uppföra sig som en god bror eller syster. Mitt uppe i detta,
finns några få anställda som fungerar som mor och far till alla
När Suree var 10 år fick hon komma till BaanChivitMais
barnen.
(BCM) skolhem. Brodern kom strax efter. Nu har åren gått,
barnen
har blivit
vuxna.
harSjälvklart
fortsatt att
vandra
Da och Abba
har varit
hosFöräldrarna
oss i 15 år nu.
händer
det
in
ut ur har
fängelser.
Straffen
långa
för droghandel.
attoch
de också
tunga dagar,
menärför
det allra
mesta sprudlar
de av livsglädje och omsorg om barnen. De kan glädja sig
Suree
harsaker,
lyckats
Hon nytt.
har gått
över små
som bra
t.ex med
när ettsina
barnstudier.
lär sig något
De är
ut
universitetet
och
jobbat
i
vårt
projekt
med
ekonomi
väldigt duktiga på att se vart och ett av barnen. De har inte
och
början
hon i att
veckorna
och
glömtkontorsarbete.
var de kommerI ifrån
ochjobbade
är tacksamma
de får finnas
studerade
veckosluten.
tid, men
hon
hos oss. Da under
och Abba
har det därDet
lilla tog
extralite
av godhet,
och
kan
kämpade
ochför
varatt
målmedveten.
sträcka sigpå
långt
barnen ska ha det bra hos oss.
Ett bra
exempel
är den att
lillafåbadbassängen
som
kom
närför
det
Hon
fick
en möjlighet
stipendier och
åka
till till
USA
var studera
som varmast.
Det under
kan kanske
simbassäng
att
engelska
ett år.inte
Nu kallas
är honen
tillbaka
och
med sina
6 xekonomichef
2 m och 1 imeter
djup. Ändå
är det en fin
arbetar
som
den Norska
Sjömanskyrkan
i
bassäng iatt
kyla nerHon
sig är
i, när
termometern
går upp mot 40
Pattaya
Thaland.
väldigt
omtyckt där!
grader.
Måtte
vår personal
aldrig
tröttna!
■ styrelse som
Hon har,
precis
nu, blivit
invald
i BCM:s
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! ■
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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.
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mail till info@
igen om några år. Skriv namn, adress och mobilnummer.
childfriend.com.
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.

Undertak
Datorer
till Myanmar

I vårt nyhetsbrev
förra nyhetsbrev
gick viförra
ut med
ettgick
upprop
hjälp
till ett
i december
året,
vi utom
med
en vädjan
nytt ekonomisk
undertak påhjälp
kaféet.tillVitmyrorna
ätit till
upp den
regelverket
somi
om
datorer. hade
Det var
lilla byn
höll taket,som
så att
det höll
ramla ner. Sågspån
sipprade
ut
Myanmar
vi hjälpt
medpåenatt
skolbyggnad.
De bad oss
om hjälp
genom
springorna
ochoch
kryddade
med
inköp
av datorer
skrivarematen…
till skolan och kliniken. Barnen
i byn hade aldrig sett en dator och lärarna vill introducera dem i
Tack vare era stora hjärtan för BCM har vi nu kunnat fixa det. I
2000-talet.
somras stängde vi kafeét en vecka. Vi rev ner det som var kvar
av hade
tak och
och monterade
ett nytt.
Vigå
räknade
medinte
att
Vi
våra reglar,
funderingar
på hur det hela
skulle
till, då byn
det elektricitet.
skulle kosta ca 30.000:- , men vi fick in närmre 40.000:- .
har
Fantastiskt!
för hjälpen!
Det fanns Tack
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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