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Velkommen hjem
Året var 1974, Father Ray var sognepræst i en lille katolsk kirke her i Pattaya, og han havde endnu ikke påbegyndt nogen af
de projekter, han ville ende med
at åbne.
En dag henvendte af et af hans
sognebørn sig, en ung kvinde,
mor til fire unge døtre, og hun
havde brug for hjælp.
Hun var fattig, ude af stand til at
give sine piger det, de havde brug
for i livet, og hun var desperat.
Hun vidste også, at uanset hvor hårdt hun arbejdede, ville familien altid være fattig. Så hun tog en beslutning som ingen
mor nogensinde burde skulle tage. Hun bad Father Ray om at
finde familier, der ville adoptere hendes fire døtre.
At finde en familie til at tage fire piger ind var nær umulig,
men Father Ray havde to venner, der tjente i det amerikanske
militær og var stationeret i nærheden. Vietnam-krigen hærgede
stadig voldsomt, og det amerikanske militær blev stationeret i
Thailand.
Men før moderen gav sin tilladelse til, at hendes døtre kunne
rejse til Amerika, insisterede hun på at møde de nye fædre, se
billeder af deres koner og familier, deres hjem og hun ønskede også en garanti for, at hendes
døtre ville blive opdraget og
opvokset i en familie med gode
kristne værdier.
I juni 1974 fløj de fire piger til
USA. Den ældste og yngste
pige endte med at bo i Greenville Texas, mens de to mellemste
søstre endte næsten 3000 km
væk i Spokane, Washington
State. De var langt fra hinanden, men med ugentlige telefonopkald og ferier sammen med få års mellemrum, gjorde at søstrene kunne bibeholde deres bånd.
De gik i skole, senere universitetet, blev gift, og fik deres egne
familier, men de havde altid deres mor i Thailand i tankerne.
43 år senere i juli i år vendte tre søstre tilbage til Thailand for at

se om de kunne finde deres mor; en søster kunne ikke
vende tilbage, så hun sendte sin datter.
De kom til Pattaya og så det arbejde, som Father Ray
havde opnået gennem årene. De besøgte endda gaden, hvor de boede for mange år siden. Deres gamle
hjem var langt borte, og området var dramatisk forandret, men de vidste, at det var ‘deres gade’.
Desværre døde deres mor for nogle år siden, men der
er ingen tvivl om, at der ikke gik en dag, hvor hun
ikke tænkte på sine døtre.

Mange har sagt til mig i årenes løb, at de ikke kan
forstå, hvordan en mor eller en far bare kan opgive
deres barn eller børn.
De mennesker der siger dette er normalt fra lande,
der har et velfærdssystem på plads for at hjælpe de
fattige, det havde Thailand ikke i 1974, og er stadig
gældende i 2017.
Denne unge mor og de fleste forældre, der bringer
deres børn til os gjorde hvad hun gjorde, fordi hun
elskede sine børn; ønsker ikke alle forældre et bedre
liv for deres børn? I mange tilfælde et bedre liv end
hvad de selv ville være i stand til at give deres børn.
Den unge mor har aldrig set sine børn vokse op, aldrig følt stoltheden da de færdiggjorde deres
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uddannelser på universitet, aldrig
mødt hendes børnebørn og alligevel
ofrede hun sin egen lykke, så hendes piger kunne få et godt liv.
Ikke længe efter, at deres mor døde,
gik deres far bort. Men historien har
en lykkelig afslutning for søstrene,
for lige efter at de vendte hjem fra
Thailand til USA opdagede de, at de
også har en yngre bror.
De er nu i kontakt med ham. Han taler ikke meget engelsk og søstrene
taler ikke thailandsk, men det betyder ikke noget, de er familie.
(Har du bemærket, at da de besøgte
Thailand i år havde de samme farve
kjole på, som da de forlod landet for
43 år siden?)

En inspiration
I det sidste nyhedsbrev fortalte om
Mr. Chid fra Blindeskolen og hvordan han var nødt til at sultestrejke
bare for at kunne deltage i optagelses eksamen på universitetet.
Her er en anden inspirerende historie om en af vores ekstraordinære
medarbejdere.
For nylig blev lederen på Father
Ray Children’s Home færdig på
universitetet med en bachelorgrad
indenfor uddannelsesområdet.
Vi er alle meget stolte af Frøken
Pattaya (det er hendes egentlige
navn, ikke en titel), stolte af hendes
præstationer, stolte af den inspiration hun er for vores børn, men jeg
tror ikke, vi kunne være mere stolt
end hendes bedstemor.
Frøken Pattaya er ikke kun leder af
hjemmet, hun er også mor til vores
børn, og det var tydeligt på mors
dag, som finder sted hvert år den

12. august.
Børnene præsenterede hende med
duftende jasminskruer, og hun
gav hvert enkelt af dem nogle visdomsord,
tørrede
deres tårer og gav
dem alle
et
stort
kram.
På denne
mors dag
inviterede vi flere
af vores
børns egne mødre til at tilbringe
dagen med os, og du tror måske, at
børnene ville blive vrede på deres
mor for at give dem væk, men nej,
de kunne ikke være lykkeligere for
at se deres mor.
Vi afholdt en ceremoni, hvor børnene viste respekt ved at vaske
deres mødres fødder. Jeg er sikker
på, at der ikke er mange teenagere,
der ville gå ned på knæ for at vaske andres fødder!

En lille dreng tilbragte 30 minutter
på at flette hans mors hår. Er dette
en handling af en dreng, der føler
sig forladt?
Nej, det handler om en dreng, der
elsker sin mor, men han bor hos
os, spiser tre måltider om dagen,
er nyudnævnt kaptajn fra junior
fodboldholdet, har et godt helbred
og går på en privatskole på stipendium, noget hans mor aldrig ville
have råd til at gøre for ham.

Forbedringer fra
uge til uge
I de sidste par måneder har vi haft en
fodboldtræner der kommer for at træne vores yngre drenge fra Children’s
Home og Children’s Village.
I to timer søndag eftermiddag guider
træneren dem igennem rutinerne på
fodboldbanen, før de spiller kamp
mod hinanden. Jeg er meget overrasket over den udvikling, jeg har set
hos nogle drengene, de synes at blive
bedre og bedre som ugerne går.
Jeg er der hver uge, og jeg har nu fire
jobs, som jeg skal igennem om søndagen. For det første skal jeg pakke
så mange pakker tyggegummi, som
jeg kan have i mine lommer. Tilsyneladende kan thailandske drenge ikke
spille fodbold uden en mundfuld tyggegummi, hvilket er nyt for mig, da
jeg har set vores drenge i de sidste 16
år og aldrig tidligere har de bedt om
tyggegummi!
For det andet skal jeg køre til nærmeste 7-Eleven og købe sodavand til
alle. De resterende 2 jobs gør mit arbejde lidt kompliceret. Da jeg er nødt
til at juble med målscorerne og samtidig trøste målmanden, der lod målet
gå ind.
Det er ikke så let som det lyder, da
det er ret svært at juble over et mål og
samtidig sympatisere med målmanden! Dog kan en pakke tyggegummi
sørge for smilet kommer tilbage.
Vores drenge skal deltage i deres første turnering nogensinde om et par
uger, og jeg ved ikke, hvem der er
mest nervøs, dem eller mig. Jeg tænker, det er mig.
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At blæse i egen trompet

Hver øre tæller

Jeg har måske fortalt det før, men jeg plejede at tage en
lille lur efter frokosten. Det sluttede den 28. januar sidste
år, da Father Ray´s Center for Børn med særlige behov
åbnede lige overfor mit værelse. Støjen der kommer derfra, er undertiden døvende, men lyden af grinende børn
som har det sjovt, er dejligt at høre.
Den anden dag sluttede jeg mit arbejde tidligt, da jeg var
udmattet; det havde været en lang
måned! Jeg havde
lige sat mig ned og
begyndt at slappe
af, da jeg hørte en
lyd der næsten fik
mig til at hoppe ud
af min stol.
Toto, en af vores teenagedrenge havde besluttet, at han
vil lære at spille trompet! Og på denne særlige dag havde
han hentet sit instrument for at spille for sine venner efter
hans første lektion, og han spillede på trompeten udenfor, på fortovet, næsten lige under mit vindue.
Jeg kan godt lide lyden af trompeten, og det er det eneste
instrument, jeg ville ønske jeg kunne spille. Men Toto
har en lang vej endnu, før han lyder som Louis Armstrong, men da han så mig se ned på ham, smilede han
og jeg gav ham tommelfingeren op, vi må alle vise entusiasme og opmuntre deres talenter!

Hver lørdag formiddag, er jeg forbi Drop-In Centeret
for at spise morgenmad med børnene. Ja, alle på nær
en. En af
de
unge
drenge har
for travlt til
at spise sin
morgenmad, da han
tæller sin
opsparing.
Hver morgen når børnene går i skole modtager de lommepenge til at købe
frokost. Nogle børn kan ikke vente med at bruge deres
penge, men en ung dreng har sparet nogle få håndøre
hver dag, da han vil købe en telefon.
Hver aften kommer han hjem og lægger et par Baht i
sin sparegris. Det er faktisk bare en gammel dåse, men
det er hans dåse og hans penge. Han meddelte, mens
resten af os spiste druer og kirsebær, at han har opsparet
630 Baht.
Det er ikke mange penge for de fleste af os (omkring
117 kr.), men for ham er det første gang han har den
mængde penge. Det er ikke nok til en ny telefon, men
jeg er sikker på, at han snart vil nå sit mål.

Blomster til kongen
Selvom Kongen af Thailand døde i oktober sidste år vil hans begravelse
finde sted den 26. oktober i år. Det tager hele året før det kongelige krematorium er klar, og begravelsesceremonien tager fem dage.
Ved enhver begravelse her i Thailand er det almindeligt for alle dem, der
deltager, at vise respekt for den afdøde og lægge en blomst lavet af sandeltræ på kroppen.
I begyndelsen af august holdt vi en ceremoni, ikke kun for officielt at åbne
Father Ray måned, men også for at forberede os på begravelsen af den
afdøde konge.
Vores børn plantede flere tusind guldfruefrø, og når vi rammer d. 26. oktober, vil de blomstre og hele
landet vil ligne et gult hav.
Vi hilste også på den kongelige thailandske flåde, der gav os en
stor mængde sandeltræ til at lave blomster, navnlig påskeliljer,
hvilket er den blomst, som den afdøde konge plejede at give sin
kone, Dronning Sirikit.
Vores børn producerede i alt 9.999 sandeltræ blomster, tallet ni
er et betydningsfuldt antal da den afdøde konge var den niende
konge i Chakri dynastiet.
Det tog flere uger at lave blomsterne, men vores 9.999 blomster
vil kun være et lille bidrag i forhold til de millioner, der er blevet
lavet landet over.
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Nationalmestre
De nationale mesterskaber for handikappede fandt for nyligt sted i den
sydlige provins Songkhla og Team
Chonburi,
vores provins, var
repræsenteret som
det altid
er, af et
stort antal
elever fra
Father Ray
Foundation.
De
fleste medlemmer af Team Chonburi
er nuværende eller tidligere studerende fra Redemptorist Vocational
School for People with Disabilities,
hvor Pattaya School for the Blind og
Father Ray´s Center for børn med
særlige behov også sender atleter afsted.

43 studerende rejste ned til Songkhla
med støttepersonalet fra Vocational
School, ledsaget af syv blinde og
synsskadede studerende og fire teenagere med særlige behov.
Der blev konkurreret om mange medaljer i forskellige discipliner, herunder løb,
t a - k r a w,
kørestole
fægtning,
kørestolsbasket,
goalball,
bordtennis, stående volleyball og
siddende
volleyball.

Teenagerne fra Father Ray´s Center
for børn med særlige behov, vandt
desværre ikke nogle medaljer, selvom vi var sikre på, at en ung badmintonspiller ville klare sig godt, men
nerverne spillede ham et puds. Deres
provins holdkammerater kæmpede
ligeledes bravt.
Eleverne fra Vocational School gjorde det meget godt, herunder en ung
kvinde som vandt fire medaljer i kørestols-konkurrencen, en sport hun
aldrig havde hørt om for halvandet
år siden.
De syv blinde studerende vandt
mindst en medalje, hvor de tre kvindelige holdkammerater vender hjem
med tre medaljer hver. En af vores
piger vandt guldmedaljer i skud,
diskus- og
spyd. Ingen kan
sige,
at
vores piger ikke er
stærke og i
stand til at
opnå lige
så meget
som vores
drenge.

Vi sender aldrig et
trængende barn
væk ...
Eller en bedstemor.
For nylig ankom en ældre kvinde til
vores kontor. Med hende var hendes
barnebarn og oldebarn.
Hendes barnebarn, som hun havde
opfostret siden fødslen, fødte for nylig en lille dreng. Men hun har psykiske problemer og hun ved ikke,
hvem faderen er, hun ved end ikke,
hvordan hun blev gravid og hun har
ikke knyttet bånd til sin søn.
Så hvordan kan vi hjælpe denne familie?
Bedstemoren ønsker ikke velgørenhed, hun er fattig, men hun har sin
stolthed og værdighed. Så vi tog hende og hendes familie til Childrens
Home, hvor hun nu hjælper kokken i

køkkenet, og hun tager sig også af
sit barnebarn, der langsomt lærer at
tage sig af sin søn.
Når familien besøger vores hovedkontor,
så er der
trængsel
blandt
mine kolleger for
at kunne
holde den
søde lille
baby, og
som du
kan se på
billedet,
er min kollega der sidder nærmest
døren, altid den første til at nå ham.
Jeg er sikker på, at du er enig i at han
er en sød lille dreng.
Udover at have en Facebook-side, er vi ligeledes kommet på Instagram. Hver dag poster
vi nye billeder, ikke
kun af vores børn og
studerende, men også
billeder af kulturen, maden og
livet her i Thailand. Følg os på
Instagram på fr.rayfoundation
og Like vores Facebook-side,
hvis du ikke allerede har gjort
det. Tak.
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