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barnhemmet i muang mai
tisdag 8 september - söndag 25 oktober, 2015

En dryg månad har gått sedan vårt senaste brev, en dryg månad fylld med massor av roligt
som vi ser fram emot att få berätta om. Och vårt nya hem börjar redan ta form.

Lite in i september var det dags, då satte totalrenoveringen av barnhemmet äntligen
igång. Och det går fort, det har knappt gått två månader och den nya byggnaden har
redan börjat ta form så man kan se att det snart står ett hus där. 
Så ja, vi bor lite grann på en byggarbetsplats just nu, men området där de håller på att
bygga är avspärrat så att barnen inte ska gå in där. Vi befinner oss dessutom i ett land
där människor är väldigt vana att anpassa sig efter de förutsättningar som ges, så ingen
låter sig påverkas av att lekytorna har krympt något. Å andra sidan, vem är inte beredd
att anpassa sig när det vi får är något helt fantastiskt. 
Vi kommer aldrig kunna tacka alla inblandade tillräckligt många gånger eller tillräck-
ligt mycket för att visa vår tacksamhet - då det inte finns ord eller sätt goda nog.

Medan vårt nya hem tar form så traskar livet på som vanligt. I början av september
gick barnen fortfarande i skolan, så även lilla Bai-Tuy som numera går på Gecko sko-
lans förskola. På Geckoskolan vill man lära barnen att vara rädd om naturen, så freda-
gen den 11 september var det dags att städa Nai-Yang stranden, vilket vi gjorde till-
sammans med Bai-Tuy och alla andra barn och föräldrar till barn som går på
Geckoskolan. Det var mycket att städa men när man gör det tillsammans så blir det
faktiskt riktigt kul och dagen avslutades med gemensam lunch.
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Samma dag som vi var iväg och städade stranden var det även dags att välkomna Maria
som fyllde på vår volontärgrupp så att vi tillslut var fyra igen. Och nu en dryg månad
känns det såklart som Maria alltid har varit här. 

I september var det mycket fokus på skolan, läxor och slutprov för denna termin. Och
våra barn är väldigt flitiga och jobbar hårt så det var ett välförtjänt lov som startade i
slutet av september för våra äldre barn och lite in i oktober för våra yngre barn.
Och som av en händelse är det dags för lite skryt - i skrivande stund har vi bara fått
besked om hur våra äldre barn har klarat sig i skolan och då måste vi få påpeka att fem
av våra numera sju barn som går på Muang Thalang skolan och med andra ord mot-
svarande högstadiet/gymnasiet började sin första termin där i maj. 
Och här kommer skrytet - alla har gjort otroligt bra ifrån sig, så bra att man nästan
blir lite generade – Non som går andra året på motsvarande gymnasiet och Nun som
går andra året i motsvarande högstadiet är båda nummer ett i sina klasser och har i
stort sätt högsta betyg i alla ämnen. Och bland våra nykomlingar så har de flesta av
dem inte bara lyckats behålla sina redan fantastiska betyg från mellanstadiet utan
lyckats höja sina betyg. Vi smygfirade dem lite genom att Wow tog med dem till
Phuket Town för lunch och bio. 
Vi hoppas och tror på mer skryt i nästa brev när vi har fått de yngre barnens betyg.

De äldre barnens lov började i slutet av september och resten av barnen började sina
lov i början av oktober.
Innan de yngre barnen började sitt lov, så tog Boy och Nid med de äldre barnen så de
fick hjälpa sin omgivning – de åkte till ett äldreboende och hälsade på, de åkte och stä-
dade på ett tempel och de var uppe och städade Nai Yang stranden. Vi tror på att det
är minst lika givande och roligt att få ge som att få. 

4 oktober anlände Agneta som kom för att ersätta Vilda, så med andra ord var det dags
att säga hej då till Vilda 10 oktober, men hon är kvar i Asien så vi behövde inte säga
hej då på riktigt för hon kommer snart tillbaks för att hälsa på oss.
Samma dag som Agneta kom till barnhemmet kom även barnhemmets alldeles egna
Calle.
Denna gång kom han bara för att stanna en vecka, men en vecka är bättre än ingen-
ting. Veckan fylldes med många besök på barnhemmet. Calle hade med sig sin kom-
pis Martin så det blev mycket fotboll och Martin introducerades även i konsten att
spela Takrot. 
Någon som verkligen har imponerat på våra thailändska kollegor och på barnen när
det kommer till Takrot, är Hanna, och låt oss då påpeka att när det kommer till Takrot
och västerlänningar är våra thailändska vänner inte lättimponerade.
Takrot är som volleyboll fast man spelar med fötter, huvud och en väldigt hård boll –
så ja, hon är en tuffing Hanna. Hon kan ha fått detta av sin suveräna mamma Susanne,
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som tack vare sin härliga personlighet har tagit sig in i allas hjärtan – barnens, ungdo-
marnas och sina kollegors.

Agneta är en konstnärskäl och det har börjat smitta av sig på hela barnhemmet. Det
började med att hon och Wow arrangerade så att alla barnen fick åka ner till Art
Village i Rawai till Khruu Bom som är thailändsk miljömedveten konstnärinna – det
åktes i två omgångar. Första dagen var det de äldre barnen och de fick prova på att
göra väskor av gamla plastpåsar och petflaskor, vilket var en succé. Omgång två åkte
de yngre barnen och de fick göra vackra snurror som låter som vinden när man snur-
ra upp dem.
Någon dag senare var det dags för barnen att få prova på att måla som Jackson
Pollock. Vilka fantastiska resultat det blev – riktiga konstverk. Faktum är att även t-
shirtarna de använda när de målad till slut blev små konstverk i sig
Och numera målas det i tid och otid – barnen älskar det!

För en knapp vecka sedan så var hela barnhemmet inbjudna till HeadStart, en inter-
nationell skola här på Phuket, för en aktivitetsdag. Under veckorna innan hade de
anordnats insamling av både kläder, mat, saker och pengar, skolan hade bland annat
haft kakförsäljning till förmån för oss. 
Och vilken fantastisk dag de bjöd på! När vi kom kl 10.00 fick vi först en rundvand-
ring på skolan, sen var det in i lekrummet där skolan har ett bollhav som alla barn i
alla åldrar älskade. Efter det fick de välja om de ville spela fotboll eller måla. De som
valde fotboll fick spela fotboll på en riktig, stor fotbollsplan och hade alldeles egna
fotbollstränare i form av frivilliga äldre elever. De som valde målning fick i uppgift att
måla av sin hand och sedan fylla handen med känslor och tankar – även detta lett av
frivilliga äldre elever. Efter målandet och fotbollandet fick de både spela basket i en
jättefin inomhushall och bada i Headstarts fantastiska pool – igen med hjälp av både
vuxna tränare och elever. Även om hungern började göra sig påmind när vi närmade
lunchtid så var det svårt att få barnen att vilja sluta spela och bada men när de väl kom
till matsalen så åts det med stor aptit av den oerhört goda maten som föräldrar till bar-
nen som går i skolan hade lagat åt oss. När alla hade ätit klart så avslutades hela dagen
med att alla fick göra egna tvålar som de fick ta med sig hem. 
Behöver vi berätta att det var ett tacksamt, glatt, mätt och väldigt nöjt gäng som satte
sig i bilen och åket hem vid tretiden. 
Vilken fantastisk dag och vilka fantastiska människor vi alla fick för månen att träffa.

Idag har vi precis kommit hem från restaurang Peony på Nai Yang som bjöd in hela
barnhemmet på jättegod lunch.  Efter lunchen badade vi länge, länge. Med på denna
härliga utflykt var Annika från Happy Child och hennes dotter Nelly, som är här och
hälsar på oss. Och som om inte de räckte så är även Sophie, Henrik, Keilon och lilla
Silas på Phuket nu, så även de var med oss på Nai Yang – de har förövrigt varit på



brev 126

barnhemmet i stort sett varenda dag sen de kom till Phuket något både vi och alla bar-
nen är väldigt tacksamma och glada för.
Vi har en stor fin familj vi!

När vi kom hem så satte sig Nelly, 9 år, på helt eget bevåg, med alla barn som ville och
lärde dem göra armband av gummisnoddar. Och det var många som ville och tyckte
det var jättekul, till och med våra tonårstjejer. Nu håller vi tummarna för att Nelly vill
komma hit som volontär när hon blir äldre.

Vi är bortskämda och oerhört tacksamma! 
Tack alla fina människor som finns i vår närhet både här på Phuket och resten av värl-
den. 

Varma kramar,

Sussi och Hans
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Vårt nästan klara nya hus. På Art Village hos Khruu Bom.

En av alla barnhemmets Jackson Pollock. Och ett av de vackra tavlorna.
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Full fart i HeadStarts bollhav. Fotbollsträning på HeadStart.

Mer konst, denna gång på HeadStart. Alla tyckte det var kul att spela basket, även Eak,
Sussi och Maria.
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Vattenlekar i HeadStarts pool. Tvåltillverkning.

Två nöjda killar med tvålarna de har gjort helt
själv.

Ett förväntansfullt gäng på Peony.
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I väntan på den goda maten som Peony bjöd på. Det vara dessa snälla själar som bjöd in hela
barnhemmet till Peony.

Efter lunchen var det baddags! Nelly lär barnen göra armband av gummisnod-
dar.


