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barnhemmet i muang mai
måndag 13 juli - måndag 7 september, 2015

Vi tänkte egentligen skriva det här brevet i förra veckan men bestämde oss för att vänta då vi
till slut vågar berätta om ett helt fantastiskt projekt, som sätter igång nu! Vi har naturligt-
vis en massa annat att berätta också då det har gått en tid sen sist och här står det aldrig still.

Vi slänger oss över anledningen till att vi ville vänta lite med det här brevet. 
Nu händer det – vi kommer få ett delvis nytt och helt totalrenoverat barnhem!

Idag kom det första beviset på att det är på gång – man har börjat mäta upp platsen
där det nya huset ska stå.

Detta omfattande projekt sattes igång av våra hjältar Barrie Buck och John
Grendon för mer än 1,5 år sedan och ni anar inte hur mycket tid och möda dessa två
män har lagt ner för att möjliggöra att barnen ska få ett säkrare bättre hem. 

Och nu händer det, tack vara att vår hjälteskara har utökats med ännu flera hjältar
- Arkitektfirman Lerd som har tagit fram ritningarna utan att ta betalt för en enda
sekund, hotell Paresa som har haft och kommer att ha välgörenhetsmiddagar där
pengarna går till vårt nya hem, Amata Associates som har åtagit sig att genomföra
renovering och nybyggnation för självkostnadspris, Happy Child som i höstas anord-
nade En Kväll för Happy Child där pengarna gick till bygget, Nordea Finans som
skänkte pengar till bygget för att hedra en kollega, The Sam and Ruby Charity i
England, och sist men långt ifrån minst Alba Care Foundation, som gjorde det möj-
ligt att sätta igång tack vare deras engagemang.  Och förhoppningsvis kommer vår
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hjälteskara att utökas under projektets gång. Vi vill dessutom passa på att tacka alla
som har engagerat sig på vägen hit – ni vet vilka ni är. 

Det enda vi på barnhemmet behöver göra är att följa bygget och renoveringen och
flytta runt lite under de ca sex månader som det beräknas ta.
Om ni är intresserad av att följa detta fantastiska projekt, kommer ni att bland annat
kunna göra det på barnhemmets FB-sida - Barnhem Muang Mai, och om ni vill veta
mer om projektet är det bara att kontakta oss.

Och vad har vi sysslat med sen sist – helt vanlig härlig vardag och en tripp till Sverige
för Hans och Sussi. 

I Thailand var det dags att vinka av Alexandra den 26/7 då det var dags för henne att
åka hem efter sin andra period som volontär hos oss, den här gången använde hon
större delen av sin semester – tack Alexandra för allt du ger oss.

Detta gjorde att Vilda blev ensam volontär kvar på barnhemmet och med Hans
redan i Sverige och Sussi som åkte samtidigt som Alexandra, så var det tur för oss att
vi hade en Vilda här. En Vilda som fungerar perfekt med personal och barn och som
inte är orolig eller rädd för att ta i.

I Sverige träffade vi dessutom våra nya volontärer innan det var dags för dem att ge
sig – Susanne och Hanna Karlfeldt och som efternamnet kanske avslöjar så är de släkt,
närmare bestämt mor och dotter. Susanne skulle börja sin volontärperiod 1/8 och
Hanna två veckor senare, så det var skönt att få träffa dem innan de gav sig av.

Mötet skedde över en mysig kopp kaffe i Observatorielunden och med på fikan var
även Huw och Celi – ägarna till Gecko School som hade bestämt sig för att bland
annat besöka Sverige när Gecko Skolan var stängd och sist men inte minst allas vår
Calle. Så Susanne och Hanna fick träffa fler som de kommer att träffa på plats i
Thailand, redan hemma i Sverige.

Medan allt rullade på utan några som helst problem på barnhemmet – vi har som sagt
världens bästa Wow och världens bästa personal som klarar sig galant utan oss – så
passade vi på att, utöver att bli bortskämda av vänner och familj, ha möte med barn-
hemmets eminenta styrelse och Happy Childs lika eminenta styrelse. 

Båda möten var riktigt bra och det var härligt att få träffa alla som vi annars mest
har kontakt med via mail och Skype. Dessa fantastiska människor som i Sverige möj-
liggör det vi gör i Thailand genom att lägga ner massor av sin privata tid.

Hans återvände hem 12/8, så han kunde vara med och ta emot Hanna när det var dags
för henne att starta sin volontärperiod hos oss.  Så nu är de äntligen tre – Vilda,
Susanne och Hanna och vi pratar om tre starka damer.
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27/8 var det dags för Sussi att återvända och hon hann inte mer än landa förrän det
var dags för hela barnhemmet att åka till hotell Paresa för att bli bortskämda med fan-
tastisk mat och massor av lek i poolen. 

Det åts och badades inte bara utan detta var dagen då Paresa officiellt lämnade över
de 500 000 thb till ombyggnationen som de fick in på sin Välgörenhetsmiddag i okto-
ber förra året. 

På plats fanns Paresas GM Dawid och våra två hjältar Barrie och John förutom alla
barn såklart. Och fantastiska Pares fortsätter i samma anda, tack vare fantastiska
Dawid, i november är det dags för nästa välgörenhetsmiddag.

Den här veckan är alla våra barn som går i Wat Muang Mai skolan lediga för att deras
lärare är på studiebesök – så nu ska vi ut och njuta av våra busungar.

Varma och glada hälsningar,

Sussi och Hans



brev 125

De yngsta gör sina läxor. De lite äldre gör också sina läxor.

Men Bai-Tuy vill verkligen inte göra läxorna.... Vem behöver ett gym när man kan slåss med bar-
nen.
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På väg till Paresa. Vi fick massor av god mat och Bai-Tuy fick till och
med hjälp att äta.

Efter maten så var det glassdags...... ....dessa tre killar gillar glass.
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Våra hjältar Barrie och John med familjer. Liten posör i poolen.

Oj va kul! Man blir hungrig och törstig av bad.
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Så här ser de ut när våra ungdomar ska bada..... Efter mat, godis och bad kan man ju alltid leka
med bilar.

Såpbubblor. Och nu är det på gång! Så här stilla kommer det
nog inte att vara framöver.


