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barnhemmet i muang mai
måndag 26 oktober - söndag 20 december, 2015

Om vi inte skyndar oss lite så har det snart gått två månader sen sist och det är nästan redan
nu för mycket att berätta om – så vi slänger oss över allt vi har att berätta.

Barnen började skolan igen i oktober och vi tror att vi alla tyckte att det var väldigt
skönt att återvända till våra vardagsrutiner efter ett långt härligt lov.
I skrivande stund är vi av förklarliga skäl helt inne i våra vardagsrutiner med skola
och läxor i veckorna och olika aktiviteter på helgerna.
Vi har varit på långpromenader på söndagar, åkt och badat och mycket annat.

En aktivitet som stod ut lite extra var när Khun Mai och Khun Nii från Phuket says
no to Dolphin Shows kom och hälsade på oss och berättade om den hemska verklig-
heten bakom Delfin shower.
Khun Mai och Nii var helt fantastiska och fick oss alla, till och med de yngsta bar-
nen, att lyssna och förstå. De inledde med lite roliga lekar för att få barnen att
slappna av och lyssna, sen visade de en kort snutt från en av alla delfinshower som
naturligtvis fick oss alla att vilja gå dit för att delfinerna är så söta, lekfulla och verkar
så glada - men sen började de berätta om verkligheten bakom dessa shower.
De berättade och visade film hur man skrämmer in vilda delfiner i en vik i Japan där
de sen fångas in och där folk som vill köpa delfiner till delfinshower kan välja ut de
vackra och unga som skiljs från sina familjer. De delfiner som är gamla och som
ingen vill köpa till shower dödas sedan och säljs som valkött i Japan.



brev 127

De berättad hur dåligt delfinerna i fångenskap mår då de har skilts från sin familj
och lever i trånga utrymmen, dessa djur som är vana att kunna simma fritt.
De illustrerade sina berättelser väldigt bra genom att göra jämförelser med våra
egna liv. Vi kommer absolut inte besöka Phukets delfinarium nu när vi vet om verk-
ligheten.

Samma dag, på kvällen muntrade vi upp oss själva genom att fira Halloween.
Som vanligt så är förberedelserna minst lika roliga som själva firandet, så det lades
ner mycket tid på att dekorera barnhemmet i allehanda läskiga spindelväv och blodi-
ga tyger och mycket annat.

När dekorationen av barnhemmet var klart så tog förvandlingen från söta barn
till läskiga monster vid. Det är en fröjd att se hur bra barnen är på att samarbeta och
hjälpa varandra. Det var helt självklart att de äldre barnen målade de yngre. Sakta
men säkert förvandlades vårt snälla lilla barnhem till ett hemsökt hem fullt med läs-
kiga monster.

Pricken över i:et var när volontärerna sedan tog alla läskiga monster på en spök-
runda och skrämde livet ur hela högen. Volontärerna konstaterade glatt att man ald-
rig skulle få skrämma barn i Sverige på detta sätt - och våra barn älskade det.
När spökrundan var klar satte sig alla i lekrummet för att fortsätta skrämma varand-
ra med läskiga historier och när historierna var slut blev det spökdisco.
Kvällen avslutades i lugnets tecken då Wow tog med alla små spöken för att medite-
ra i vår Pagod - och med denna harmoniska och vackra syn lämnade vi Halloween
för denna gång.

En aktivitet som bara vi, Sussi och Hans, fick åka iväg på var Paresas välgörenhets-
middag, lördagen den 7 november, till förmån för barnhemmet och ombyggnads-
projektet. Barnen var nog lite avundsjuka när vi gav oss av eftersom de själva har
varit inbjudna till Paresa flera gånger under året som har gått.
Men i ärlighetens namn skulle det nog inte ha tyckt att det här var särskilt roligt,
men det tyckte vi.

Kvällen var helt fantastisk! Det bjöds på fantastisk mat tillagad av sex av de bästa
kockarna inte bara på Phuket utan i hela världen. Fantastisk underhållning av The
Pejae Stanley Band vars fantastiska sångerska även höll i auktionerna och som om
inte det räckte hade man flugit in fyra av Bangkoks absolut bästa operasångare.
Och allt under kvällen var betalt av fantastiskt vänliga sponsorer, vilket gjorde att vi
inte bara fick vara med och njuta av en fantastisk kväll utan snart även kommer få
njuta av kvällens resultat. I skrivande stund vet vi inte exakt summa men det lutar åt
ca 500 000 thb, pengar som ska användas i den påbörjade totalrenoveringen av barn-
hemmet. Vi kunde inte vara med förra året för att vi var i Sverige då och nu vet vi
vad vi missade, vi vill rikta ett stort tack till Dawid Koegelenberg och hans fantastis-
ka team på Paresa.
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Söndagen den 8 november var det dags för oss att säga välkommen till vår nya
volontär Tora. Tora skulle egentligen komma först den 15 november men kontakta-
de oss och frågade om hon fick komma lite tidigare – och det fick hon såklart, så helt
plötsligt hade vi en volontärstyrka på fem personer och dessa volontärer är verkligen
en styrka tillsammans. Många olika personligheter som på var sitt sätt bidrar med
massor till barnhemmet och barnen.

Men säg den lycka som varar länge – när någon kommer så är det i normala fall
dags att säga hej då till någon annan, så även denna gång. Söndagen den 22 novem-
ber arbetade Susanne sitt sista pass – fantastiska Susanne, som har fyllt barnhemmet
med sin positiva energi under sina fyra månader hos oss. Vi kommer verkligen att
sakna henne.

Den 17 november kom Sussis systerdotter Elin hit för att hälsa på i över en månad
och den 18 november kom barnhemmets Anne och Ole för att även de hälsa på oss i
en dryg månad.

Elin har tillbringat mycket tid med oss på barnhemmet och blev lite av en extra
volontär. Det spelas mycket rundpingis och pingis just nu och Elin konstaterade att
vårt nuvarande pingisbord egentligen har gjort sitt så Elin tog helt enkelt saken i
egna händer och kontaktade Stiga och frågade om de hade lust att skänka ett utom-
huspingisbord till barnhemmet – och det hade de! Så lätt var det ordnat - om man
som Elin är lite om sig och kring sig och vänder sig till ett fantastiskt generöst före-
tag som Stiga. Stort tack Elin och ett lika stort tack till fantastiska Stiga som inte
tvekade en sekund.

Att Anne och Ole väljer att komma till Thailand varje år och att de under sin vis-
telse i landet väljer att spendera en oerhörd massa timmar och dagar hos oss är fan-
tastiskt! De är utan tvekan en del av vår stora familj och alla på barnhemmet blir lika
glada när de kommer – barn som vuxna. Tack Anna och Ole för att ni finns!

Det mesta har varit toppen och jättebra sen vi skrev sist, men inte helt.
Fredagen den 20 november blev vår älskade knäppa hund Packis överkörd…

Många av våra volontärer som har varit här de senaste åtta åren har varit med om
att Packis vill följa med till Wat Muang Mai skolan när de ska ha lektion och hur de
än har försökt stoppa honom vid grinden så har han lyckats ta sig ut. Sen har de med
hjärtat i halsgropen, sett honom springa över stora vägen och finta bilisterna för att
följa med dem på lektionen.

Men till slut tog turen slut och den 20 november lyckades han inte och stackars
Hanna var tvungen att bevittna när han blev överkörd. Älskade Packis och stackars
Hanna! Ibland undrar vi hur mycket barnen egentligen bryr sig om sina hundkom-
pisar, men när Packis blev överkörd så fick vi veta - i flera dagar pratades det om
Packis och var han var och gjorde nu. Han är saknad av oss alla.
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25 november var det dags att fira Loi Kratong – något som Elin, Anne och Ole
kunde fira tillsammans med oss alla på barnhemmet, men en festlighet som Susanne
tyvärr missade.

Loi-Kratong är en av Thailands finaste högtider – då hyllar man sina floder, sjöar
och havet för allt vattnet ger, man gör det genom att bygga små båtar, kratonger, av
bananblad som man fyller med blommor, ett ljus och rökelser och som man sedan
sjösätter, loi, i vattnet. Med sin båt kan man skicka iväg allt som är jobbigt och önska
sig saker för framtiden.

I år firade vi Loi-Kratong i Tamaprao, en liten by nära oss som ligger vid vattnet.
Och inget firande utan en liten matmarknad och en show. Och när det showas i
Thailand finns det ingenting som heter ”less is more” utan här gäller ”more is
more” – glitter och glamour.

Bland många andra så var våra yngsta barn med och glittrade med ett dansnum-
mer som vår älskade Khruu Jam hade satt ihop. Och utan att vara partiska kan vi
nog säga att våra barn drog ner de största applåderna och mesta skratten. De var en
flicka för lite så lilla Taen fick vara flicka – till publikens och hans egna förtjusning
men kanske inte så mycket till Baengs förtjusning som inte alls gillade att behöva
dansa med en kille utklädd till tjej. Och succé gjorde de – tack vare Taen som trots
sin ringa ålder verkligen bjussade på sig själv och tack vare Baeng som inte bjussade
på sig själv ens liten grann – show när den är som bäst.

Vi trodde ett tag att vi förlorat ytterligare en av våra trogna trotjänare – helt plöts-
ligt var Si-Tong borta, vår äldsta hundkamrat, som i stort sett har varit med oss sen
starten. Hans var ute för fot och med bil och letade flera dagar i rad, men ingen Si-
Tong fanns att hitta någonstans - och vi började ge upp hoppet. 

Men så en dag kommer Boy och Nid in till Sussi på kontoret med ett stort leende
på sina läppar och berättar glatt att när de var med Best på sjukhuset så hade helt
plötsligt Si-Tong kommit springande efter bilen! Det bör tilläggas att sjukhuset lig-
ger en bra bit från barnhemmet så hur vår gamla hundtant hade orkat och kunnat ta
sig dit har vi ingen aning om. Nu är hon, tack och lov, hemma igen och det är precis
som hennes utflykt har gett henne ny livslust samtidigt som hon verkar riktigt nöjd
att vara hemma igen.

Den 7 december var det dags för Hanna att arbeta sitt sista pass och dags igen att
säga hej då!

Hanna är dotter till Susanne och är i stort sätt bara en yngre kopia av sin fantas-
tiska mamma, så ja det var minst lika tråkigt att behöva säga hej då till Hanna, men
hon åkte med ett löfte om att komma och hälsa på oss - och idag är hon här! Och
förhoppningsvis kommer hon tillbaks som volontär inom en rätt så snar framtid.
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I fredags firade vi alla barn som hade fyllt år sedan vi hade födelsedagsfest sist, vilket
nog var rätt så länge sedan för det vara många som skulle firas. 

Vi passade även på att fira våra äldre barn och deras fantastiska betyg från förra
terminen. Våra yngre barn kommer vi få fira senare då vi ännu inte har fått deras
betyg – men jag är övertygad om att vi kommer få fira en hel drös av de yngre med. 
Firandet gjordes som vanligt med extra god mat, presenter och tårtor men denna
gång utan något disco eller någon kareokee. 

Med på festen var Anne, Ole och resten av Elins familj – Sussis syster Lotta, svå-
ger Conne och systerdotter Amanda och även de kunde konstatera igen att vi har
världens bästa Miaoo och Porn som lagar den absolut godaste maten och bakar värl-
dens godaste tårtor.

För Anne och Ole blev det lite av sista natten med gänget då de nu har givit sig av
tillbaks till Danmark, dock med ett löfte om att komma tillbaks även nästa år.

Och medan vi har levt vanligt vardag, läxor har lästs, utflykter har gjorts, nya vänner
har kommit och gamla vänner har sagt hej då så växer vårt nya hem säkert men
absolut inte sakta fram. Vilken dag som helst står vår nya husbyggnad klart och
inom en väldigt snar framtid har vårt utomhustak kommit på plats. 

Vi är lyckligt lottade vi!

Från alla oss till alla er – God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!

Sussi och Hans 
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Alla barnen stryker sina kläder inför skolveckan. Läxläsning pågår.

Även här pågår det läxläsning. Phuket says no to Dolphin shows på besök. Börjar
med lite lek.
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Sen fick vi möta den allvarliga och otäcka verk-
ligheten.

Vi dekorer vårt hem för Halloween.

Vi förvandlar våra barn till små monser. Och vi är många...
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Färdiga små monster. Och läskigast av alla vår monsterguiden Sussi om
du frågar barnen.

Tillverkning av Loi-Kratonger. Två rätt så allvarliga killar i väntan på kvällens
firande.
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På väg till sjösättning. Tack vattnet för allt du ger oss. Ta hand om det
som är jobbigt och ge oss lycka.

Glitter och glamour och små glittrande dansare. Miaoo älskar kalas!
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Födelsdagsbuffën dukas fram. Två killar som är sugna på tårta.

Vårt nya hus börjar ta form. Ställningar som väntar på att bli ett utomhustak.


