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barnhemmet i muang mai
måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått
nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer börjar dessutom det nya skolåret så vi har
mycket framför oss – men vi har även massor att berätta om tiden som har gått sen sist så det
är lika bra att sätta igång på en gång.

Vi börjar från början och med viktiga saker – med festligheter. Måndagen den 13 april
var det dags att fira Songkran, det thailändska nyåret och ja om ni tror att vatten är
inblandat så har ni helt rätt.

Årets firande blev lite annorlunda på ett väldigt positivt sätt. Vi inledde vårt firan-
de med att åka till Wat Manik – templet där våra pojkar har tillbringat lovet som mun-
kar. Vi fick med andra ord inleda Songkran med ett mer traditionellt firande i temp-
let vilket var både värdigt och roligt. Det började lugnt med att alla besökare skänkte
mat till munkarna och när de hade ätit färdigt fick även vi andra smaka på den goda
maten. Efter det inleddes ceremonin med att alla hällde vatten med blommor i på
munkarnas händer, mycket lugnt och värdigt… men sen så sen var det fritt fram att
hälla vatten på vem som helst och var som helst och det roliga började. Detta är något
jag beundrar med Thailand och thailändarna – deras förmåga att på ett väldigt
avslappnat sätt blanda värdighet med roligt.

Efter besöket i templet gav vi oss iväg till Nai Yang för att fortsätta vattenkriget – i
år ville även naturen vara med så vi gav upp när det började ösregna för vad är det för
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vits med att slänga vatten på varandra när naturen gör det så mycket bättre.

Vi har haft finbesök av Mia Bodén som sitter med i barnhemmets styrelse – det var
härligt att ha henne här igen då hon har varit med oss sen start. Mia var en av dem som
startade Mitt i Hjärtat vars stöd är en stor anledning till att barnhemmet finns, då de
lyckades samla in massor av pengar under de första åren.

Hade det inte varit för Songkran och Mias besöka så hade nog skollovet blivit lite
väl tyst och tråkigt om än väldigt mysigt. Visst har några barn varit kvar hemma, men
många av våra barn har åkt iväg för att hälsa på släkt under skollovet och sen har vi
som sagt haft åtta av våra pojkar i Wat Manik.

Wow ordande dock så att vi fick hem våra munkar på besök torsdagen den 23/4 då vi
skämde bort dem med massor av god mat. Det kändes lite konstigt att se dem komma
i sina orangea munkkläder, tysta och värdiga – var det verkligen våra busungar som
kom hem?

De åt lugnt och stilla och vi fick sitta och titta på till dem var klara. Jag måste säga
att jag är oerhört stolt över dem – de har bevisat att de kan om de vill. Jag undrar hur
många av oss vuxna västerlänningar som skulle klara av att leva munkliv i en månad?

Våra munkar var hos oss på morgonen/förmiddagen och på eftermiddagen hade vi
blivit inbjudna av fantastiska Rebecca på Anthem Wakepark så barnen fick åka wake-
board även detta lov. De hade jätteroligt och Rebecca lovade att även våra munkar
skulle få komma och åka när de var tillbaks hemma från templet.

Under lovet har lilla Daa och lilla Bang flyttat in. Daa är en liten ”Kajsa Kavat” som
pratar oavbrutet och hon och Bow har naturligtvis funnit varandra. Lilla Bang är en
mer försynt liten herre - så länge det nu håller.

Vi har även haft besök av några våra stora utflyttade barn Jean, Bonut och Dang.
Bonut och Dang flyttade ut för 1,5 år sedan och bor på Phuket så dem träffar vi titt
som tätt, men Jean flyttade ut för sex år sedan så det var lite extra roligt att träffa
henne. Hmm barn och barn – tjejerna har vuxit upp till tre självständiga, starka unga
kvinnor vilket känns fantastiskt.

Bonut, Dang och Jean valde att följa med oss söndagen den 3 maj då det äntligen
var dags att hämta hem våra munkar. Dagen inleddes med en fin avslutningsceremo-
ni och efter lunch var vi hemma igen. Och nu är det inte tyst och lite tråkigt längre.
För varje dag fylls barnhemmet med mer och mer liv vilket känns fantastiskt!

Tre dagar efter pojkarna hade kommit hem igen var det deras tur att åka till Anthem
Wakepark – och gissa om de hade kul. 

Det roliga är att Anthem Wakepark ligger mittemot Wat Manik där pojkarna hade
varit munkar så de åkte tillbaks till nästan samma plats för att göra något helt annat än
det de hade gjort i templet. Från lugn och meditation till wakeboard och fart. Och vi
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kan konstatera att våra pojkar är proffs på bådadera.

Och ja, vi har naturligtvis kontakt med Lann och Dee och deras mamma och de har
det toppen tillsammans, så Lann och Dee kommer inte komma tillbaks. Det är helt
fantastiskt att de får leva tillsammans igen och att allt fungerar så bra – de enda som
det är lite synd om är oss här på barnhemmet då vi saknar våra pojkar oerhört myck-
et.

Innan Wow åkte upp till Khon Khen tisdagen den 5/5 hann vi sätta oss ner och gå ige-
nom våra barns betyg ordentligt. Och lite rakare i ryggen och mäkta stolt kan jag
meddela att i stort sett alla våra barn har höjt sig igen! 

Den av barnen som har gjort den längsta resan är vår älskade Team, som när hon
kom till oss knappt kunde läsa och skriva och nu har höjt alla sina betyg oerhört myck-
et. Hon har gjort det själv, men med stor stöttning av sina fantastiska vän Fon som har
fått henne att tro på sig själv och sin egen förmåga.

Team är beviset på att man kan om man bara tror på sig själv - och Fon och Team
är beviset på hur äkta vänskap kan ge styrka.

Idag har vi haft besök av ytterligare två av våra gamla barn – Jum och Gung även de
har vuxit upp från små tjejer till unga kvinnor. 

Det är en oerhörd ynnest att gamla barn vill komma tillbaks och hälsa på oss, och
på så många sätt. Dels för att vi vet hur det går för dem både när det går bra, när det
går sådär och när det kanske går mindre bra, och framför för att vi fortfarande får fin-
nas där för dem som någon slags trygghet även när de har vuxit ur oss.

Och imorgon är alltså hela familjen samlade igen och nu en mycket större familj.
När skollovet började bodde det 18 barn hos oss och när det nya skolåret börjar kom-
mer vi ha 26 barn boende hos oss.

Det ska bli oerhört spännanda att få lära känna alla våra nya barn, så vi har spän-
nande och roliga veckor framför oss. Vi har planerat in en barnhemsfest lördagen den
23/5 för att fira att vi är tillsammans igen, firar de barn som har fyllt år och för firar
att barnen är så duktiga i skolan – mer om det och mycket annat i nästa brev.

Vi vill avsluta med ett STORT TACK till Fritidshemmet GIII:an som har gjort det
igen – för tionde året i rad! 
I år fick de in 8 019 kronor på sin loppis. Vilken oerhörd tur vi har som har vänner
som er, som finns där för oss år efter år. Vår tacksamhet går inte att uttrycka i ord.

Varma hälsningar,

Sussi och Hans
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Song-kran hos våra munkar i Wat Manik, börja-
de med mat...

...fortsatte med mat...

...och slutade med vattenkrig. Efter en lång dag med vattenkrig är det gott med
en värmande sukki.
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Bat och Kajsa spelar trumma. Våra munkar hemma på besök.

Och så var det dags för dem att åka tillbaks till
templet...

...medan resten av oss åkte till Anthem
Wakepark.



brev 123

Två glada wakeboardåkare. Daa kom alldeles nyss men är redan en i gänget.

Våra stora tjejer Dang, Bonut och Jean följde
med för att hämta hem våra munkar. 

Bang och Bat två nyfunna vänner.
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Man blir trött av att lyssna på visa ord i templet. Äntligen hemma och dags för wakeboard.

Maeo gillar Anthem Wakepark. När det är varmt är det skönt att spela kort vid
fläkten.
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...som sagt. Och så var det dags för besök av Gung och Jum.

Vi förbereder oss och barnhemmet för resten av
familjen och våra nya vänner.

Och det finns flera olika sätt att förbereda sig på.


