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Et familie bånd
Af alle eleverne, børnene såvel som personalet som høre under Foundationen, er det faktisk meget få som rent faktisk har
mødt eller set Father Ray.
De har alle hørt om ham, takket ham i Deres daglige bønner,
vist respekt til hans
statue og kigget på
alle portrætterne som
der hænger af ham i
de fleste bygninger.
Men mange var slet
ikke født da Father
Ray var i live.
Men det der overrasker os, er mængden
af folk som dagligt
besøger
kontoret
eller sender emails
hvor i De siger, at de
smadder godt kunne
tænke sig at hjælpe projekterne her på Father Ray Foundationen.
Hvert år siger Vi velkommen til besøgende fra hele verden,
som ønsker at se hvad det er for et arbejde vi udføre på Foundationen.
Derudover byder vi også velkommen til mange frivillige fra
hele verden som der ønsker at yde hjælp til mange af de projekter som Vi arbejder med.
Engang henvendte jeg mig til Father Ray’s kontor for at fortælle ham at det Singaporske militær netop havde ankommet med
en stor varevogn fyldt med donationer.
Han kom derfor ud og mødte soldaterne, gav hånd til dem alle
-og spurgte så generalen om De nogensinde havde mødt hinanden før? Nej lød svaret.
Derefter stillede Father Ray et andet spørgsmål, nemlig om
hvorfor De gav alle disse ting til Dem? ‘I har aldrig været her
før, og I er kørt hele vejen fra Singapore med en fuld varevogn
af donationer’.
Jeg tager mig selv I at jeg til tider stiller samme spørgsmål til
de besøgende. Nemlig hvorfor vil de hjælpe os? Det er lidt af

et usædvanligt spørgsmål tror jeg.
Men jeg er interesseret i hvorfor folk ønsker af hjælpe alle Vores børn og elever.
Er det mon fordi vi gør noget som er rigtigt!
Fornyligt bød vi velkommen til en ny frivillig fra USA. En piges
første rejse udenlands
og som et i familie med
selveste Father Ray.
Nemlig Father Ray’s
olde Niece Haley.
Hun rejste ikke alene,
så hun tog derfor til Pattaya med hendes moder og bedstemor, som
overraskende også er
Father Ray’s yngre søster Sharron.
Haley var kun 4 år gammel da Father Ray døde, men
har igennem alle årene hørt en masse historier om
Onkel Ray fra hendes mor, tanter og selvfølgelig
Bedstemor Sharron.
Som den ældste af Father Ray’s 12 olde Niecer &
Nevøer, håber Vi at Haley vil nyde hendes tid som
frivillig, og at hun vil viderebringe hendes kusiner og
søskende budskabet om at yde en god sag videre selv
en dag.

Nyt
Som jeg fortalte tidligere i december nyhedsbrevet lige efter det blev sendt ud, at broen nu
vil blive bygget og vil være klar engang i april i
dette år.
Tænk til alles overraskelse. Jeg læste i februar at
den vil blive forsinket og først være klar engang
i juli: vi lover ikke at det kommer til at ske, men
det ser ud som om at det vil lykkedes. En dag
snart, dette år forhåbenligt.

www.fr-ray.org/donate

Kan man virkelig fejre for mange fester
Jeg håber ikke at det er for sent
at at ønske Jer alle et rigtigt Godt
Nytår, og også fortælle Jer alle om
Vores begivenheder her i Pattaya.
Igennem alle årene synes vi altid at
det er lidt for sent at skrive om Julen i marts måneds brev, men bedre
sent end aldrig.

Julen som for 2 små måneder siden
sluttede, var en af de mest travle
som Vi nogensinde har haft her i
Pattaya.
Vi beklager os ikke, men vi er jo
kun mennesker, og kan derfor kun
være på et sted af gangen.
Det hele startede Julemorgen den
24. Dec. Med gaveuddeling til alle
eleverne på handicap skolen, gudskelov er skolen på det samme område som Daycare (Børnehaven),
som også fejrede Deres egen lille
julefest.
Der blev derfor rendt frem og tilbage, for at fange julemandens ankomst til de små.
Prøv at forestille Jer 70 små unger
i alderen 2 til 3 år. Som alle har set
og hørt historier om julemanden,
men som ikke har set ham i person
før nu. Dette er et glædes syn!
Mange af børnene kunne ikke
tro Deres egne øjne og De vidste
ikke heller ikke hvordan De skulle te sig. Skal vi mon kramme ham
manden med det store hvide skæg
som de voksne siger, eller skal Vi
løbe skrigende væk.
Mange af børnene valgte at løbe

væk, men fandt hurtigt selvtilliden
til at møde ham den søde mand
med gaverne.
Efter dette var det op på knallerten
og køre de 11 km. videre til ‘The
children’s village (børnenes by).
Med til børnenes by skulle en stor
pose med 60 chokolade doughnuts
også bringes.
Det skam ikke nemt at køre, samtidig med at man har 60 doughnuts
med sig.
Ved ankomsten til Børnenes by var
det også is tid, så De guffede både
doughnuts og is på samme tid. En
stor fest af søde sager.
The nannies (erstatningsmødrene)
var skam også rigtig glade, fordi at
de netop ikke behøvede at lave så
meget mad til frokost fordi at alle
børnene var prop mætte.
Til gengæld skulle der istedet vaskes
en
del,
alle
ungerne var så
snavsede
efter alle
de søde sager, og der
var
ikke
snak om
kun lidt is
og chokolade på trøjen, nej overalt!
Men alt i alt havde ungerne en
hyggelig dag, som de længe vil
huske.
Juleaften den 24. Dec. Var det tid
til de årlige Carol singings (julesange på hotellerne).
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Nu har Vi så et godt spørgsmål til
Dig.
Vi hører altid at folk fra andre religioner prøver at få folk til at stoppe med
at fejre Julen.
At man nu til dags blot siger ‘God ferie’ istedet
for Glædelig Jul. Alt
dette
for
ikke at skulle genere
folk fra andre religioner.
Spørgsmålet til Jer er
så, hvilken
religion tror I at 3 unge piger fra handicap skolen sang højest til julekoret?
Hvis Du gættede muslimer har du ret.
‘Størstedelen af Thai folket er Buddhister med den anden største gruppe
er muslimer.’
Alt i alt nød de alle sammen den glade julestemning, mens De sang julen
ind for de mange gæster.
Julemorgen den 25. Dec. Var det tid
til at besøge børnene i Drop in (gadebørnene).
Den stod på forfriskende morgenmad
med alle børnene. De ønskede alle
frugt til morgenmad så det fik De.
Der var både ananas, vandmelon,
cantaloupe, blåbær og til alles overraskelse jordbær.
Tro det eller ej, mange af børnene
havde aldrig smagt jordbær før.
Udover al frugten var der også nogle æsker med
chokolade-småkager som også
hurtigt blev spist.
Denne jul var
den første Jul
de fejrede: De
har aldrig fejret
Julen før, aldrig
fået
julegaver
eller endda jordbær.

we never turn a needy child away

Ikke så længe efter morgenmaden, var det tid til frokost. Vi havde også nogle få stille dage op til Nytårs aften.
Frokosten blev tilbragt med børnene fra The Children’s En episode er fra The children’s home.
Home (børnehjemmet), på en skaldyrsrestaurant sammen
D e t
med en af vore sponsorer.
var en
Alle bordene var vel pyntede og maden begyndte at blive
dejlig
serveret, og det stoppede ikke her.
aften,
Der var alt fra stærk rejesuppe, stegte ris med krabbe, indikke
bagt and, en helstegt fisk, Vietnamesiske forårsruller og
s
å
det hele blev sluttet af med store frugttallerkner.
varm
m e n
m e d
en behagelig kold brise. Der blev sunget sange og spillet spil også
startede regnen. Ikke bare få dråber men en kæmpe byge,
hvilket i Pattaya er meget besynderligt i december måned.
Dervarogsåetlilleproblemmednoglechokoladedoughnuts.
Da æskerne ankom var de ikke alle med chokolade, derfor
blev der store uenigheder om hvem der skulle have dem
med chokolade på. Et problem som næsten ødelagde den
hyggelige
stille aften
Efter middagen modtog hvert barn, teenager, kollega og stemning.
universitets studerende en julegave.
En skøn, men travl dag.
Godt NytAftenen den 26. Dec. år 2017
Var den store julefest. alle samDagen startede med men.
thai boksning.
Alle børnene og eleverne fra alle projekterne deltog i persoVi ønsker Jer alle et Godt Nytår for dette år 2017.
nalet årlige julefest.
Mere end 1000 folk Her i Thailand fejrer vi nytåret hele 3 gange, ja 3
tilbragte
aftenen gange!
sammen med middag Vi fester med resten af verden den 31. Dec. Nogle
uger senere fejrer vi så det Kinesiske nytår også Thai
og underholdning lavet af børnene.
Juleshowet var i denne jul mere stille, da det var tilegnet nytåret (Songkran) som holdes i midt april. Songkran
hans Majestæt Kong Bhumibol af Thailand som desværre er den årlige vandfest og da april er en af de varmeste måneder i Thailand på året, passer det godt ind.
døde i Oktober 2016.
Hvem vil ikke have lidt koldt vand på sig. Man skal
selv opleve det for at tro det!

Vidste Du dette?
Jeg har først fornyligt opdaget at Father Ray medvirker
i en af Michael Jackson’s musik videoer. The man in
the mirror er en sang indspillet i 1997 på hans album
Bad.
Se videoen og halvt igennem videoen vil du se Father
Christmas (julemanden), det er rent faktisk Father
Ray.

www.fr-ray.org/donate

Solens kraft

tilbage for at spille fodbold og
spise aftensmad med Deres venner.
Man må indrømme at da ideen kom
på banen, om at bygge dette center i begyndelsen. Var det ikke en
tanke om at det ville blive en succes. Men se idag, det er en af de
bedste beslutninger der er blevet
taget på Father Ray Foundationen.

Igennem alle årene har vi prøvet at blive mere selvforsynende, for at skære ned på omkostningerne og for at hjælpe os selv.

Vi har bygget hønsegårde, grisesstier, fiskedamme og endda prøvet at
opdrætte frøer til salg på markedet.
Vi har omkring 200 lime træer, såvel som banan, guavas
og papaya træer. Vores svampe farme er også en stor succes.

Vi har også produceret vores
eget vaskepulver projekt, som er
yderst miljøvenligt og vil spare os en masse tusinde baht hvis
ikke millioner Baht om året.
En af vores sponsorer valgte at han
ville sælge sin båd og støtte os med del
af salget. Dog ville han ikke give os
penge, men istedet støtte med 700 sol
energi paneler fra et kinesisk firma.

Dagen panelerne ankom til Pattaya
havde han også arrangeret en professionel sol energi ekspert som var fløjet helt fra Frankrig for at hjælpe til.
Panelerne er omregnet til at kunne holde i 25 år, så der hvert år
kan blive sparet ca. 1.300.000
Baht. Som alt kan blive brugt
på alle Vores børn og elever.

One year on
Den 28. Januar passerede som en
hvilken tilfældig dag på året. Men det
var rent faktisk 1 års dagen for åbningen af vores The Father Ray center for children with special needs.
Sidste år var Vi alle samlet for at byde
prinsesse Maha Sirindhorn velkommen. En stor dag, som betød meget.
Siden da er en masse ting sket. Børn
er blevet uddannet, teenagere studere
på et niveau De kan forstå. De lære at
skrive, læse og at gå, alt i alt på et sted
hvor lærer og terapier kan forstå Dem.
Hver morgen ser man de ældre
drenge spadserer til Deres arbejdspladser som er cafeer, restauranter
osv. For så om aftenen at vænne

Dette nyhedsbrev er skrevet af mig
Derek Franklin, som kom som frivillig for 6 måneder men som aldrig
har forladt stedet.
Jeg håber du nyder at læse om vores
børn og elever, og hvis du har nogen
kommentarer til nyhedsbrevet så
skriv til mig på derek@fr-ray.org.
Vi siger tak for al Jeres hjælp til vores børn & elever.

Father Ray Foundation
440 Moo 9, Sukhumvit Road,
Km 145, Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260, Thailand
Tel : +66 (0) 38 428717
Mobile : +66 (0) 91 717 9089
Fax : +66 (0) 38 420 340
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Bank Account: Bangkok Bank Ltd.

1. Banglamung Chonburi Branch
Current Account: 342-3-04125-4
2. Seacon Square Bangkok Branch
Current Account: 232-3-02275-2
Swift Code: BKKBTHBK
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