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Hans kongelige højhed Bhumibol Adulyadej
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1927-2016.
Staten annoncerede at der ville blive en
nesker er enten iført sort tøj eller mørke
farver med et sort bånd.

Det var nyheden som vi alle vidste ville
komme en dag, men da nyheden kom
chokerede den alle.
Klokken 19:00 om aftenen Torsdag d.
13 Oktober blev det annonceret, at hans
Kongelige højhed Bhumbibol Adulyadej, verdens længst regerende monark
og den eneste monark født i USA, var
afgået ved døden.

Flere kollegaer rejste til Bangkok så
snart de havde hørt nyheden, ankommende lige efter midnat og de sov på
fortovet så de kunne være vidner, til
Kongens sidste rejse, da han blev kørt
væk fra hospitalet og hen til Grand Palace.

Som forfatningsmæssig monark, en
med uendelig magt, var hans Kongelig
Som udlænding som har levet her i
højhed igennem hans 70 år som suvemange år, er det en speciel oplevelse at
ræn, ikke blot leder men også lærer og
beskytter. For størstedelen af den Thailandske menneske- være her på et tidspunkt, hvor mine kollegaer og de i vores
pleje, sørger over deres tab.
hed er han den eneste monark de har kendt.
Hans Kongelige Højhed var ikke kun kendt som Kongen
af Thailand, han var nationens fader. Hans fødselsdag den
5. December er også mærket som Fars Dag. Det er stadig ikke bestemt hvad denne dag vil bringe, når den nye
Konge overtager tronen, men for i år vil dette stadig være
Fars dag.
Da nyheden nåede ud til folket, lukkede alle barerne,
alle natklubber, koncerter og
sportsevents i 30 dage. Alle
børnene og de studerende på
vores projekter, lige meget
alder eller handicaps, viste
de alle deres respekt foran et
portræt af Kongen, hvilket
dukkede op med det samme
nyheden blev bragt til offentligheden.

Morgenen efter de sørgelige nyheder tog jeg ned til det lokale supermarked
for at købe frugt.
At se så meget
sorg i ansigterne
på de andre handlende, kom som et
chok for mig. Folk
snakkede stillede,
hviskede til hinanden og det tog et par dage før mange mennesker, kunne
acceptere hvad der var sket.
Det vil tage mere end et år før begravelsen af den Konder blive bygget et krematorium og når den lovende dag
bliver annonceret, vil den Thailandske befolkning, sige et
sidste farvel til deres elskede Konge.

www.fr-ray.org/donate

Det er hvad vi gør.
Set tilbage på vores sidste par nyhedsbreve vil
vi gerne tro på, at vi holder vores supportere opdaterede med hvad der sker her i Pattaya.
Vi vil fortælle om events der finder sted hos Children’s Home og Children’s Village, historier fra Vocational School og School for the Blind. Den største
nyhed fra i år, udover Kongens død, var da Hendes
Kongelige Højhed Prinsesse, Maha Chakri Sirindhorn
besøgte og præsiderede over åbningen af det spritnye
Father Ray Center for Children with Special Needs.
Alle disse projekter, de gamle såvel som de nye, har
henover årene hjulpet mange børn og unge. Men
der er et projekt her hos Father Ray Foundation der
selvom mange ikke kender til det, har ændret ikke
blot livet for mange der lever med et handikap, det
har også ændret hele det Thailandske samfund.
The Redemptorist Foundation for People with Disabilities, eller RF som vi også kalder det, blev grundlagt i
2000. Meningen bag var at promovere for muligheden
for mennesker med handikaps, og kampen for ligeværdige rettigheder hvad ente man har et handikap eller ej.
Her er et par eksempler på hvad
de har udrettet.
For et par år tilbage annoncerede the
Supreme Court at
alle Skytrain stationer i Bangkok, skulle have installeret
elevatorer. Dette var
efter the Bangkok
Metropolitan Administration, firmaet
der kørte the Skytrain, havde sagt at det
ikke var en nødvendighed at bygge elevatorer til handikappede mennesker, da handikappede mennesker ikke rejser med
offentlig transport; hvilket var rigtigt, mange handikappede mennesker brugte ikke offentlig transport
fordi de ikke kunne komme frem til stationen eller
platforme, FORDI DER IKKE VAR ELEVATORER!

at komme hen til kontorerne hos BMA i hovedstaden. De skulle klatre ud af deres rullestole og trække dem selv hele vejen op af trapperne for at protesterer, foran alle de nationale og internationale
medier. Samtidig var det RF der pressede BMA til
at behandle alle deres passagerer som ligeværdige.
Der er en lov her i Thailand der siger, at alle firmaer der ansætter 100 personer, skal ansætte mindst
en person med et handikap, og hvis ikke de gør dette skal de betale en bøde. Det var personalet hos RF
der, sammen med ledere fra handikap organisationer
i Bangkok, pressede staten til at gøre dette til en lov.
Hos The Job Placement Agency for People with Disabilities finder de ikke blot arbejde
til de studerende fra Vocational School, de hjælper alle med et handikap med at finde arbejde.
RF inviterede velkendte virksomheder til at leje nye
lokaler, for at åbne call centre og ansætte folk med
handicaps. Så hvis du en dag er i Pattaya og har brug
for at ringe til Powerbuy, AIS, Tele kommunikation
eller AXA Life Insurance, vil personen der svarer
højst sandsynligt sidde i en rullestol her i Pattaya.
Da Powerbuy, Thailands største elektriske forhandler åbnede en afdeling i Pattaya, åbnede de også en reparations butik, hvor alle de ansatte lever med et handicap og samtidig alle
er tidligere studenter, hos vores organisation.
RF opsatte også et landsdækkende call center for
at tilbyde råd for mennesker med handicaps. Ring
1479, Mandag-Fredag imellem 8:00 til 20:00,
fra ethvert sted i Thailand og en person med et
handikap, vil være i stand til at hjælpe lige meget hvor tæt på eller langt væk du befinder dig.

Det var RF der bragte the Bangkok Metropolitan
Administration for retten. Det var eleverne her fra Nummeret 1479 kommer fra antallet af kilometer, som 25
Vocational School her i Pattaya, der skulle rejse for elever rullede dem selv i 2011 fra Pattaya til Bangkok, og
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Dimission.

derefter optil Nong Khai, blot for at gøre opmærksom på de evner som handikappede mennesker har. Som vi lakker mod enden af endnu et år er jeg sikker
på, at du vil hjælpe mig med at lykønske et par speNæsten hver eneste uge er der seminarer og kon- cielle børn og studerende.
ferencer der finder sted her i Pattaya, alle organiserede af RF til at reklamere, støtte og bemyndige mennesker med handikaps. Folk fra
alle dele af Thailand kommer for at deltage.
RF værter også besøgende fra nabolande der ankommer for at modtage ny viden, tage den med
hjem til Myanmar, Vietnam, Laos og Cambodia for
at ændre livene for mennesker i deres egne lande.
RF har også kæmpet for adgang til offentlig transport.
I dag og hver dag er der toge med vogne, der er tilpasset til handikappede der forlader Bangkok imod
det nordøstlige, norden og den sydlige ende af landet,
takket være presset fra menneske der arbejder hos RF. Miss Gik dimittierede endelig fra the Mccormick
School of Nursing, hvor hun nu stolt står side om side
De fleste havne langs the Chao Praya River i ho- med hendes tvillingesøster der dimitterede sidste år.
vedstaden, og også langs kanalerne af Bangkok har Begge piger besluttede sig for at blive sygeplejersker,
nu også lettere adgang for mennesker med handi- efter de var blevet inspirerede af the Thai Red Cross
kaps; gæt hvem der lagde pres på disse beføjelser? sygeplejersker, der tog sig af dem da de var helt små,
og deres egen mor ikke kunne. Godt gået Gik! Jeg ved
I mere end et årti har RF bedt om at der bliver byg- at enhver patient der er syg, vil være heldige at have
get en bro over hovedvejen, udenfor vores hoved- dig som deres sygeplejerske.
kontor her i Pattaya. En bro der vil have en elevator
på hver side, men nem adgang for mennesker med
handikaps. Følgende demonstrationer af de studerende, repræsentanter fra succesrige lokale og nationale regeringer, har de besøgt stedet og lovet at broen
vil blive bygget, alt dette foran nationale medier.

En lykønskning skal der også gives til de otte studerende fra Vocational School for People with Disabilities, der har brugt de sidste to år på at studere
Engelsk. De har nu alle fået et nyt arbejde, hvor de
benytter sig af deres nytillærte sprogegenskaber.
I September modtog RF en besked om at alle planer om at bygge broen på Sukhumvit Road, der giver adgang for handikappede, var blevet aflyst;
den vil ikke blive bygget nu, eller i fremtiden.
Jeg har arbejdet her længe nok til at vide
at en skønne dag vil broen blive bygget.

Hvis du havde spurgt dem for to år siden på deres
første skoledag, hvilket job de gerne ville have, tvivler jeg på at nogen af dem overhovedet ville have
drømt om, at have det job som de har nu. De tjener
selv til deres eget ris og lever uafhængige liv; er det
ikke fantastisk hvordan en persons liv, kan ændre sig
på blot to korte år?
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Glædelig jul.

” Horsing Around ”.
Det årlige Able the Disabled Horse
Competition fandt sted i slutningen
af November, mere end 25 børn deltog, hvor
størstedelen af dem
er elever
hos Father
Ray Center
for Children with
Special
Needs.

live optagelser, det var svært overhovedet at finde en kanal der viste
højdepunkter.
49 Thailandske atleter tog part i legene, inklusive 7 tidligere studerende fra vores Vocational School for
People with Disabilities.
En lykønskning skal gå til den unge
mand der vandt guldmedaljer i det
individuelle og hold Boccia konkurrence; et spil der minder om Bowls,
som ofte bliver spillet af rullestolsbrugere.
En anden tidligere elev modtog en
bronze medalje som han vandt efter at komme ind på tredjepladsen i
1500m rullestols løb.

Dette er et
af højdepunkterne på året, ikke blot for mig
at se, men også for forældrene imens
de ser på deres børn ride en hest. Ikke
blot ride på
hesten men
Jeg plejede at undervise denne unge
udføre akmand i Engelsk og jeg blev altid
tiviteter
overrasket, når jeg så ham skubbe
imens de
rider, for
til sidst at
se dem alle
modtage
en stor buket roser.

Nationale helte.
I løbet af sommeren håbede vi alle
på at se de Paraolympiske Lege der
fandt sted i Rio de Janeiro.
For fire år siden da de blev holdt i
London, var vi alle klistrede til vores
tv imens vi så flere tidligere elever
deltage. Men dette år var der ingen
tv-kanaler her i Thailand der sendte

På vegne af alle her hos Father Ray
Foundation vil jeg gerne have lov
til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul. Samt et sundt og lykkebringende nytår.
Jeg vil også gerne takke jer alle for
jeres fortsatte støtte, som i giver til
børnene og de unge i vores varetægt.
Nogen gange tænker jeg på om i,
vores supportere, virkelig ved hvor
stor en forskel jeres støtte gør for
vores børns liv. Det betyder virkelig mere end I nogensinde vil kunne
forstå. Tak!

Ris.
Mange områder af Thailand har
været mærket af tørken. Manglen
på vand har ført til en ringe høst af
ris. Dette har betydet en nedskæring
på ris der bliver produceret, hvilket
også bevirker at prisen på ris er steget, og den ris der er har ikke den
samme gode kvalitet som tidligere.
Vores bøn til jer i denne måned er at
hjælpe os med, at købe ris nok til at
brødføde vores børn og studerende.
En stor sæk ris koster 1715 Bath,
hvilket svarer til omkring 338 danske kroner.
Tak!

Father Ray Foundation
440 Moo 9, Sukhumvit Road,
Km 145, Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260, Thailand
Tel : +66-38-716628 , 428717
sig selv rundt i klasselokalet med Mobile : +66 91 717 9089
hans meget tynde og svage arme. Fax : +66-38-716629
Og se så på ham nu hvor han vinder
info@fr-ray.org www.fr-ray.org
medaljer i de Paraolympiske Lege!
Bank Account: Bangkok Bank Ltd.

Dette viser blot at intet kan stoppe
1. Banglamung Chonburi Branch
vores elever i at gøre hvad de vil.
Current Account: 342-3-04125-4
2. Seacon Square Bangkok Branch
Current Account: 232-3-02275-2

Vi siger aldrig nej til et barn i nød

