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Dette år, 2015, fejrer Father Ray Children’s Home 
dets 25. jubilæm. I 1990 havde Father Ray allerede 
åbnet et børnehjem, en skole for blinde børn, en skole 
for døve, et hjem for statsløse ældre og en erhvervss-
kole for unge voksne med handikap. Men som Pattaya 
blev udvidet fra en lille fiskerby til en stor turistet by, 
som det er i dag, så kom flere og flere børn fra hele  
Thailand til Pattaya. De løb væk fra fattigdom og  
misbrug. De var blevet forsømt eller opgivet af deres 
familier, og de kom til Pattaya med et håb om et bedre 
liv for dem selv. Men for de fleste var realiteten et liv 
på gaden og for at have nok penge til mad, matte de 
enten stjæle eller tigge. Nogle blev en del af kriminelle 
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bander, mens andre, drenge og piger, prostituerede 
sig selv for at tjene penge. Mange var i fare for at 
blive smittet med HIV, og andre blev fysisk og sexuelt  
udnyttet, og der var dem, som måtte gå sultne i seng 
hver aften. 

De fleste af Pattayas indbyggere, 
thaiere og udlændinge, så ned 
på disse børn, så dem som pest 
og plage. Ingen ville hjælpe dem 
eller acceptere dem – undtagen en 
mand, Father Ray. 
Det var i 1990, at Father Ray 
åbnede dørene for hvad, der var 
kendt som Home for Street Kids. 
Flere år senere flyttede Home 
for Street Kids til den østlige del 
af Pattaya og ændrede navn til  
Father Ray Children’s Home. I dag 
er der 140 børn, som kalder det  
deres hjem; den yngste beboer er 
7, mens den ældste er 24 år. Over 
de sidste 25 år har mere end 600 
børn søgt om vores hjælp.

Father Ray Children’s Home’s 25. jubilœm 

Her i Pattaya er situationen for gadebørn ikke god. 
Vi skønner, at der er omkring 400 af dem. Nogle 
er løbet væk hjemmefra, nogle er blevet smidt ud 
fra deres hjem af deres slægtninge og de ved ikke, 
hvordan det er at have en seng og rent tøj. Jeg 
startede dette projekt med meget bekymring, men 
også med en tro på, at vi kan gøre noget for dem.  
                                          Father Ray – Januar 1991



we never turn a needy child  away

En god rollemodel 
I de sidste 7 år har Fru Sasithorn, også kendt som Pom, 
været manager for hjemmet og er blevet en mor for 
alle børnene. Men hun er ikke kun en mor for børnene. 
Hun giver dem omsorg, når de er syge. Hun hepper på 

dem, når de konkurrerer. Hun raadgiver dem, når de har 
problemer. Hun støtter dem i deres beslutninger. Hun 
lærer dem disciplin, når de er uartige. 
I 2014 modtog Pom en pris fra Hans Kongelige 
Højhed Kronprinsen af Thailand for hendes arbejde i  
børnepasning, men mere ekstraordinært afsluttede hun 
også gymnasiet samme år. 
Da hun var en ung pige, blev hun nødt til at forlade 
skolen for at tjene penge til hendes familie. Hun ar-

bejdede hårdt, men håbede altid, at hun en dag kunne  
afslutte hendes uddannelse og modtage hendes  
afgangsbevis. Senere dette år vil Pom starte på uni-
versitet, hvor hun vil studere erhvervsledelse. Grundet 
hendes travle arbejde på Children’s Home, vil hun hver 
uge bruge hendes fridag, søndag, på at studere. Kan 
børnene spørge for en bedre rollemodel?

Der er et gammelt afrikansk ordsprog, som siger, at der 
skal en hel by til for at opdrage et barn.
Men på Children’s Home skal der en del personale til at 
passe alle vores børn. 
Der er en socialrådgiver, som hjælper børnene med 
deres problemer. Chauffører, som kører dem til skole. 
Underviserer, som holder af dem. Sygeplejersker, som 
sørger for, at de forbliver sunde og raske. En landmand, 
som tager sig af dyrene og grønsagerne. En gartner, 
som holder arealerne pæne og rydelige. En admin-

istrator. Nogle kokke, som sørger for, at børnene får 
et lækkert og nærende måltid, som de har behov for. 
Viceværter, som tilsyneladende bruger en del tid på at 
reparere vinduer – der er selvfølgelig ingen, der tilstår 
at have skudt en fodbold gennem vinduet. 
En del af personalet har været hos os i mange år, og 
de bliver, ikke for en høj løn og fordele, men fordi de 
holder af børnene; for vores personale er arbejdet på 
Father Ray Children’s Home mere en bare et job, det 
er deres liv.  

Personale

Arbejdet med gadebørn er det ’mindste’ pro-
jekt, som jeg har ... men det er også det sværeste  
                                        Father Ray – Julen 1992 



I 2010 graduerede de første 3 beboere fra Children’s 
Home universitetet, og i 2014 færdiggjorde den fjerde 
beboer jurastudiet på universitetet. I dag studerer 
11 unge men og kvinder fra hjemmet på forskellige  
universiteter i Thailand, og den gennemsnitlig pris for 
hver elev er 150.000 Baht (US$5000).  

Uddannelse betyder alt. 

Lige siden hjemmet for gade børn flyttede til dets  
nuværende adresse og blev til Father Ray Chrildren’s 
Home, har børnene altid udnyttet det jord som var til-
gængeligt og groet frugt og grønsager. Hjemmet bliver 
nok aldrig 100 % selvforsynede, men i dag har de bl.a. 
et par hundrede høns, som lægger over tusinde år hver 
måned. Grisene opdrættes, og når de er store nok, bliv-
er de solgt, ænderne lægger æg, som enten bliver spist 
eller brugt til at producere flere fugle. Svampe hytterne 
producerer så mange svampe, at børnene sælger dem 

Vi er godt på vej. 

Et hold tvillingepiger studerer bl.a. til sygeplejer-
ske. Den ene studerer i den nærliggende provins i  
Chonburi, og den anden studerer oppe nord på i  
Chiang Mai. Andre studerer erhvervsledelse,  
engelsk, computer videnskab, turistme og luftfart , 
psykologi og idræt. Der er 7 som går på erhvervsskol-
er og college, hvor de studerer computer teknologi, 
mekanik og landbrug. Takket være jer, vil der næste 
år være endnu flere, som kan begynde en universitets  
uddannelse. Du vil måske spørge dig selv, hvorfor 
det er så vigtigt for vores børn at få en universitets 
uddannelse – børn fra hele verden studerer for at få 
en uddannelse. Svaret er, at hvert beboer, som har 

færdiggjort eller er i gang med en universitetsuddan-
nelse, vil være den første i sin familie. Et faktum er, at 
størstedelen af børnenes forældre aldrig har færdiggjort 
folkeskolen.  

på det lokale marked. 
Først på året i 2014 plantede vi mere end 100 lime 
træer, som vi håber snart vil producere frugt, som kan 
høstes. Lime bliver brugt i de fleste thai retter, og de er 
utrolig dyre at købe.  
At gro frugt og grønsager er en af de kompetencer som 
børnene lærer af Father Ray Chrildren’s Home. Fra  
rismarkerne til urtehaverne og arealet af lime træer, 
som børnene har ansvar for, gror uden nogen form for 
giftstoffer, som gør dem 100% organiske. 

www.fr-ray.org/donate

Vi har opnået en del over de sidste 25 år. Vi har 
ændret manges liv til det bedre, men vi kunne 
ikke have gjort det alene. Det er jer, vores venner 
og bidragere, som har troet på vores arbejde 
her i Pattaya. I har vist os tillid og i har givet os  
mulighed for at give vores børn det liv, som de har 
fortjent. Vi ser os selv, som en stor familie, men 
vores familie er ikke kun vores børn og personale 
på hjemmet her i Pattaya. Vi har familie over hele 
verden, og mange vil aldrig have mulighed for at 
afgive et besøg. I, vores venner og bidragere er en 
del af vores familie. I har vist at i bekymre jer for 
børnene, og at i ønsker dem det bedst mulige liv. 
Vi vil gerne inviterer jer til vores 25. Jubilæum, 
som vil blive afholdt d. 9. og 10. Maj 2015 her i 
Pattaya.
Tusinde tak for jeres støtte. 

25. Jubilæumsfest d. 9. og 10. Maj 2015. 
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Pop, var 8 år gammel da hun an-
kom til The Children’s Home i  
November 2000. I de sidste 14 år 
har Children’s Home været hendes 
hjem, og hun er vores hidtil længste 
beboer. 
Efter at have færdiggjort 9 år i 
skole, blev Pop indskrevet på en  
lokal erhvervsskole, hvor hun fær-
diggjorde den 3 årig lange uddan-
nelse med hovedfaget regnskab. 
Det var glædens dag for alle, da hun 
gradueret. 
I dag på en alder af 22 er hun på sit 
1. År på Rajamangala Universitet, 
hvor hun studerer en grad i erhvervs 
administration. 

Hidtil længste  
beboer. 

Nogle uger inden jul bød vi vores 
nyeste ankomne velkommen til 
Children’s Home. Faren til de to 
13 årige tvillingebrødre, har været 
savnet siden de kom til verden, og 
deres mor bor i Malaysia, hvor hun 
tjener penge til at kunne betale af 
på deres gæld. Drengene blev efter-
ladt hos naboerne, men det meste af 
tiden var de efterladt til dem selv og 
de gik ikke i skole. 
Da de ankom til hjemmet var de 
utrolig nervøse, men alle vores børn 
ved hvordan det er at være ny, så sn-
art følte drengene sig som hjemme. 
Ikke nok med at drengene havde 
fået et nyt hjem, men de skulle også 
fejre jul for første gang i deres liv. 
De vidste, hvem julemanden var, 
men som thai buddhister vidste de 

ingenting om selve julen. På juled-
ag deltog drengene sammen med de 
andre børn i en speciel jule frokost 
på en lokal restaurant. Utroligt nok, 
så var det deres første gang på en 
restaurant. Ikke nok med at de nød 
et lækkert fisk og skalddyr måltid, 
men de modtog også flere gaver. 

Nyeste ankomne. 

Gade børnene giver alle mu-
lige grunde for, hvorfor de løb 
hjemmefra, men den ment lige 
grund er fordi, de ikke følte sig  
elsket. Kærlighed spiller en 
vigtig rolle i et barns barndom 
– og opvækst. Det giver et barn 
sikkerhed og en følelse af at 
han/hun hører til. 
Father Ray – Sommeren 1994

Vi ved ikke, hvor længe at drengene 
vil blive boende, men for nu har de 
et sted at bo, de har fået nye venner, 
de går i skole hver dag, de får nok 
at spise, og med det smil de har på 
læben, ved vi, at de er glade.  


