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Covid 19 kommer garanterat inte att kunna stoppa julen.
Men den kommer garanterat att dämpa firandet på de
flesta ställen på jorden. Vi på ChildFriend hoppas att alla
ni stöttepelare får ett fint julfirande. Där familjen kan få
vara i centrum och det blir tid till ro och eftertanke. I
det här nyhetsbrevet ger vi lite uppdatering om livet på
BCM, en livsberättelse mm.

Vad har hänt på BCM 2020
Thailand har i flera rapporter lyfts fram som ett av de länder
som haft den bästa strategin för att begränsa smittan med
Covid-19. Redan i mars stängdes gränserna, både för landet,
regioner och städer och ända ner till bynivå. Munskydd,
sprittvätt och temperaturkontroll blev rekommenderat i alla
affärer. Även pooler och stränder stängdes ner. Myndigheterna
lyckades stoppa smittspridningen, men kostnaderna och
konsekvenserna är stora. Miljoner har förlorat jobben och
vanligt folk har ont om pengar. Man vet ännu inte hur stor
skadan är på lång sikt.
BCM har också märkt av konsekvenserna av Covid. Alla våra
barn som har någon form av hem eller släkt att åka till, fick göra
det när landet stängdes ner i mars. Skolorna förblev stängda i
4 månader och öppnade inte förrän i juli. Under den tiden var
det bara de barnen som inte har någon utanför Huadoi, som
fick bo kvar på hemmet. Personalen tog vara på tiden genom
att hjälpa till med att byta taken på 2 hus. Vi fick även ett nytt
vattentorn på plats samt byte av vattenrören till de olika husen.
Ett nödvändigt arbete när hemmet har stått i över 25 vår.
När barnen kom tillbaka var det
2 barn som fattades. De hade åkt
över gränsen till Myanmar för att
träffa sina familjer. Så stängdes
gränsen och de har fortfarande
inte kunnat kommit tillbaka. De
andra barnen var lyckliga över att få
komma tillbaka till skolhemmet. De
hade saknat varandra och de goda
förhållandena på Huadoi. Fem nya
barn kom också och blev integrerade
i den stora BCM-familjen. Fastän det
nästan inte varit ett enda känt fall av
Covid i ChiangRai, är barnen tvungna
att bära munskydd och är de det
minsta snoriga, blir de hemskickade.
Det är nog det enda som påminner om
en pandemi. Annars är det som vanligt
på hemmen. Barnen har det bra, men
de saknar alla sprudlande volontärer
som sätter färg på tillvaron och lär dem
engelska.
På vårt nya studenthem fungerar också
allt som vanligt. I mars lämnade 5 av
de äldsta ungdomarna oss, klara att
stå på egna ben. Det är gott att se hur
självständiga de har blivit.

Flera nya ungdomar har nu flyttat in och tagit deras platser.
Ungdomarna trivs i varandras sällskap och är nöjda med
att prova på vuxenlivet och få bestämma själva. De har bra
rutiner och äter middag tillsammans varje kväll. De hjälps åt
med att lagar maten efter ett rullande schema. De känner sig
previligierade över att få bo så fint och håller rent och snyggt
omkring sig. I och med att turisterna har försvunnit från
Thailand har det varit svårt att hitta extraarbeten. Bra att de då
kan bo gratis hos oss.
Bageriet mitt i stan går med förlust p.g.a. uteblivna turister. Vi
har tills vidare valt att ändå hålla öppet för våra anställdas skull
och för att gynna våra stamkunder som bor i stan. Öppettiderna
är kortare och lönerna lägre. Många kaféer och restauranger
har redan stängt ner verksamheten. Bageriet har tidigare hjälpt
till att finansiera hemmen, men i år blir det inget över. Då
pandemin ser ut att fortsätta, blir vi förmodligen tvungna att
stänga bageriet efter nyår. Vi kan inte gå med förlust längre. Hur
den verksamheten sedan kommer att utvecklas får framtiden
utvisa. ■

0370-733 30
info@skilltryck.se
www.skilltryck.se

Läs mer om oss på vår hemsida:

www.childfriend.com

TRYCK
WEB
REKLAM

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!

Khanika
Alla våra barn på skolhemmet, Huadoi har sin
egen speciella historia. Ofta är historien sorglig.
Den handlar alltid om fattigdom och inte sällan
om alkohol, narkotika, misshandel, fängelse,
sjukdom, olycka och död. Det är en verklighet för
många i norra Thailand.
För Khanikas del handlar det om fattigdom,
sjukdom och olycka.
Khanika har blivit 10 år. Hon har redan hunnit
bo på Huadoi i 5 år. När den lilla flickan kom
in genom våra grindar var hon paralyserad. Hon
hade aldrig varit borta från mamma och pappa
eller sin hemby. Hade aldrig sett så fina hus och
trädgårdar. Hon minns att det var lite otäckt, men
var glad över att även hennes bror skulle få bo på
Huadoi.
Khanikas familj bestod av 6 personer. Mamma,
pappa och fyra barn. Khanika var nummer 3 i
barnaskaran. De bodde i en liten hydda av bambu
som de byggt själva nära gränsen till Myanmar.
Föräldrarna kom som flyktingar från Myanmar när
de var barn. Då fanns det inga skolor i bergen,
så därför är de analfabeter. De fick sedan tidiga
barnaår jobba som daglönare på risfälten.
Så en dag för 5 år sedan råkar pappan ut för en
otäck motorcykelolycka Han överlevde dock. Han
fick en hjärnskada, som gör att han inte längre

kan arbeta. Det hjälper inte att mamman
jobbar, pengarna räcker inte till att försörja 4
barn under 10 års ålder. Varken till mat eller
skolgång.
Familjen kände någon i vår personal och bad
om plats på Huadoi för något av barnen. Vi
tog emot de två mellersta barnen. Den äldsta
blev skickad till ett tempel och den minsta
fick vara kvar hemma. Mamman har vid flera
tillfällen besökt sina barn på Huadoi. Hon
uttrycker sin tacksamhet över att vi hjälper
familjen.
Man kan se att Khanika mår bra hos oss.
Hon har ett fint rum som hon delar med en
annan flicka. Hon har många kompisar och
är duktig i skolan. Hon skryter ofta med de
anställda som vill henne gott och som lär
henne mycket om livet. De lagar så god mat,
säger hon med ett leende.
Khanika vet att pengarna vi köper mat och
kläder för, kommer från Sverige och Norge.
Det har personalen talat om. Hon säger att
hon är så tacksam för alla som hjälper BCM
att hjälpa barn. Nu drömmer hon om att
få en fin utbildning. Inte bara för att själv
få det bra i livet, utan också för att kunna
hjälpa sin familj till ett bättre liv. ■

Julfest

Den 19 december ska hela BCM-familjen fira jul tillsammans på Huadoi. Det ska
förhoppningsvis inte pandemin kunna stoppa. Det är årets höjdpunkt från morgon
till kväll. Man leker ute och tävlar hela dagen och avslutar med stor fest på kvällen
runt lägerelden. Då blir det festmat, julklappar och underhållning. Julgranen blir
klädd, det blinkar av lampor i alla färger överallt och barnen tar på sig sina finaste
kläder. Det är fest långt in på natten och alla är glada. I år kan ju vi tyvärr inte vara
med, över huvud taget i Thailand, men det kommer väl flera jular och fler tillfällen,
att träffa barnen.

BG 130 spec 33311 nov 14 Skilltryck AB

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 4 2 6 8
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9004268 #45#

AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD
RETURADRESS: CHILDFRIEND, NORRÄNGSGATAN 25, 561 36 HUSKVARNA

B

Julklappar till barnen
Hjälparbete är fantastiskt fint att få vara med om. Att få träffa barn
som fått ett nytt liv p.g.a. att vi, här i Sverige har bidragit, är fint. Att
få prata med de här barnen, att få möta deras familjer och få lära
känna deras bakgrund, är fantastiskt. Det ger oss många tankar om
livet. Det kan emellanåt ge en surrealistisk upplevelse, att som svensk
gå omkring i en av de många fattiga byarna i Thailand och veta att vi
kan lyfta människor ut ur den här nöden. Vi vet med säkerhet att om
vi hjälper barnen, kommer de garanterat att hjälpa resten av familjen
fram till ett bättre liv. Det ligger så djupt i kulturen att familjen är
viktig. Barnen kan säga: ”Mor och far är viktigare än mig själv, för det
var ju de som gav mig livet”.
Hjälparbete kan också vara otroligt krävande att hålla på med. Att klia
sig i huvudet och slita sitt hår är ganska vanligt när man står i fronten
av ett sånt här arbete. Det händer att resultatet inte alltid blir som
man hade hoppats eller räknat med. Rätt motivation hos ett barn kan
man inte köpa, det måste skapas. Den lokala uppväxtmiljön och den
kulturella skillnaden gör att de ibland inte utvecklas som vi hoppats.

Tack!
BaanChivitMai existerar för att vi har goda vänner i Sverige och
Norge. Tusen tack till var och en som gör detta arbetet möjligt.
Det är tack vare era gåvor som vi har 60 glada och nöjda barn i
Thailand idag. Vi tror att nästa år ska utveckla sig till ett bra år
då vi kan fortsätta hjälpa. Vi på ChildFriend önskar er en God Jul
och ett Gott Pandemifritt Nytt år.
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Hjälparbete är beroende av flera led. Någon står i frontlinjen,
andra står i ledningen och många är med och stöttar. Vi
pratar om anställda, styrelse och givare/sponsorer. Alla led
måste fungera för att ett hjälparbete ska lyckas. Vi är lyckligt
lottade som kan säga att detta fungerar utmärkt hos oss.
Pandemin har ändå satt sin prägel på det lokala arbetet som
gått på sparlåga. ChildFriend har under året sett en nedgång
av intäkterna. Det kan bero på att givare blivit arbetslösa
eller bara är försiktiga. Vi hoppas att vi kan få in lite extra
julgåvor från våra givare. Så att vi kan nå upp till budget.
Känner du att du vill ge en julgåva till något meningsfullt
i år. Kan barnen på BCM vara ett bra alternativ. Tänk på
att för 300:-/mån, stöttar du ett barn med mat, kläder och
skolgång för en månad. ■

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

www.childfriend.com
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0733-58 19 84
900-4268
123 900 42 68
Inge & Madeleine Ekelyck
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Balansen mellan lek och lärande är något vi jobbar med.
Vårt mål är att de otrygga och osäkra barnen ska kunna växa
upp till trygga och självsäkra unga vuxna. Även om inte allas
liv blir en succé, upplever vi att våra barn och ungdomar,
genom BCM, får bra värderingar i livet.

