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barnhemmet i muang mai
måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015

Det här brevet skulle ha kommit för några veckor sedan, men det har liksom inte funnits tid
till att sätta sig ner och skriva det då det har hänt så mycket hela tiden.
Vi har fått massor av nya familjemedlemmar, vi har haft flera finbesök, vi har firat betyg och
födelsedagar, volontärer har kommit och volontärer har lämnat oss, vi har fått tillbaks gamla
favoritvolontärer och vi har firat midsommar.

I början på maj började våra barn komma hem och vi fick flera nya familjemedlemmar
– närmare bestämt 9 stycken, så nu har vi 27 barn boende hos oss. Så mycket av vår
tid har lagts på att lära känna våra nya familjemedlemmar. 

Det har gått riktigt, riktigt bra för allihop att hitta sin plats i gruppen. Faktum är
att de nya barnen har bidragit med ännu bättre stämning då våra gamla barn tycker
det är jättekul att få nya kompisar/syskon. 

Vi har dessvärre även varit tvungna att säga hej då till Opar och Owen som flyttar
tillbaks till Isan och sin mamma. Men sånt är livet på barnhemmet. Vi finns här för
barnen så länge de behöver oss.

Ungefär samtidigt som våra nya barn flyttade in fick vi besök av Tommy Gustafsson
från Happy Child, som var här för första gången då han precis har klivit in i Happy
Childs styrelse. Så han fick ta del av de absolut första dagarna med våra nya barn och
leva med att vi var lite extra pirriga på gränsen till löjliga i vår glädje att få lära känna
de nya barnen och att vi dessutom inte kunde namnen på våra egna barn.
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Under samma period fick vi besök av vår tidigare volontär Elsa Österlund som har
rest runt i Asien och valde att tillbringa två av sina veckor på Phuket – och då inte på
Phuket utan på barnhemmet.

Vi har skrivit det så många gånger tidigare - men det skadar inte att skriva det igen
– vi är så oerhört tacksamma för alla våra fantastiska volontärer som väljer att komma
tillbaks och hälsa på. Och så klart lite extra glada för volontärer som Elsa som faktiskt
kommer och är på barnhemmet varje dag – inte för att de måste utan för att de vill.

Dessvärre missade stackars Elsa vår fest fredagen den 22/5 då hon blev magsjuk och
skulle resa vidare dagen efter.

Vi hade fest för att fira att alla var tillbaks och för att vi får vara tillsammans igen.
Vi firade även alla de barn som har fyllt år sen vår senaste fest och sist men inte minst
så firade vi våra barns fantastiska betyg. I stort sett alla har höjt sig mot sig själva.
Barnen som hade fyllt år fick varsin present och alla barn som hade lyckats i skolan
fick även de en present i form av lite pengar. Det blir dyrt att ha så många duktiga
barn boende hos sig - dyrt och fantastiskt! 

Den som utmärkte sig lite mer än sina kompisar var fina Team. Team som knappt
kunde läsa och skriva och hade väldigt dåligt självförtroende när hon kom till oss, har
till slut börjat tro på sig själv och sin egen förmåga och oj vad det och en hel del slit
kan göra skillnad. Hon har dock inte gjort det helt själv utan med hjälp av sin bästa
vän Fon. Fon har trott på henne och fått henne att tro på sig själv. Fon fått henne att
förstå hur mycket hon är värd och att hon kan om hon vill. Så Team och Fon fick bli
kvällen stjärnor – Team för sin bedrift och Fon för att hon är en sådan fantastisk vän.

Emil, som är här för fjärde gången, missade vår fest den 22/5 då han kom den 4/6,
men han kom i tid för att vara med och planera vårt midsommarfirande, precis som
förra året!

Emil är onekligen en del av vår fantastiska familj, det blir man när man är beredd
att ge av sin tid till barnen år efter år, och även han fick sätta igång och lära sig en
massa nya namn denna gång. 

En som däremot missade vårt midsommarfirande var Jane, som det var dags att
vinka av söndagen den 7/6 – men hon var ju med på festen den 22/5 och har under sin
volontärperiod både hunnit vara med och planera och deltagit på en massa andra fest-
ligheter.

Och så kom de tillbaks älskade Lann och Dee. Och vi kan unna oss att bara vara lyck-
lig för det. Deras mamma har valt att flytta tillbaks till Phuket för att hjälpa deras sto-
rasyster som väntar barn och det bästa för hela familjen var att pojkarna flyttade till-
baks till oss. 

Det var en fröjd att se de andra barnens lycka när deras gamla kompisar/syskon
kom tillbaks, för att inte tala om älskade farmors glädje och lycka – den här gången
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fick hon gråta av lycka.

Vi var med andra ord en stor skara midsommarfirare i år, och vi fick leka massor av
roliga lekar som Emil och Kajsa hade hittat på. Vi tror att även Vilda hann vara med
på ett hörn då hon kom till barnhemmet dagen innan midsommar. 

Vilda fick med andra ord en rolig start på sin vistelse som volontär hos oss och för
Kajsa blev det en rolig sista fest. Vilda kom för att avlösa Kajsa så med andra ord var
det dags att säga hej då till Kajsa en vecka senare – den 28/6.

Och den 4/7 var det dags att välkomna en gammal volontär tillbaks igen, då Alexandra
hade bestämt sig för att komma en andra gång. Oerhört härligt att ha henne här igen
så i några dagar fick ha hela två veteraner på plats tillsammans med Vilda. 

Men säg den glädje som varar för evigt, den här varade tack och lov i några dagar i
alla fall – den 7/7 var det dags att vinka av Emil och i skrivande stund har vi med andra
ord Alexandra och Vilda på plats som med andra ord gör ett dunderjobb tillsammans
då de faktiskt jobbar för fyra och klarar av det galant.

Nu är det vanlig vardag som gäller, med läxor och rutiner, men idag är det söndag och
barnen är lediga från skolan, så nu tänker jag smita iväg för att umgås med dem.

Varma hälsningar,

Sussi
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Nya och gamla små söta apor! Två kompisar som gillar att klä ut sig.

Tommy tog seden dit han kom och spelade
Volleyboll med barnen.

Ett knippe busungar.
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Elsa slängde sig in i läxläsningen. Hon vääääxer!

Så många som gör läxor att de knappt får plats i
samma bild.

Nid fixar skolfrisyren.
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Två mästare i schack. Bästa vänner.

Bus i poolen. Via showar innan läggdags.
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Maeo hjälper till med morgonväckning med sin
egentillverkada gong-gong.

Inte riktigt vaken ännu, men på väg till skolan.

Genomgång av midsommarlekarna. Sist men inte minst, den obligatoriska midsom-
marbilden.


