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Under pavens besøg i Asien tidligere på året, spurg-
te en grædende 12-årige pige, hvordan Gud kunne  
tillade at børn bliver prostitueret. Den rørte Pave  
Francis gav hende et kram og appellerede til alle om, at 
vise mere medfølelse. “Hun er den eneste som har sat 
spørgsmålstegn ved et spørgsmål 
som ikke har noget svar, og hun 
var ikke i stand til at udtrykke 
det med ord, men med tårer”, var 
Pavens svar.  
Jeg har ikke et bedre svar, men 
jeg kan fortælle dig, at situa-
tionen i Thailand er den samme 
for mange børn. 
Uanset hvad årsagen er til, at 
børn kommer til os for at få hjælp 
– de kan være forældreløse, mis-
brugt, forladte eller forsømte, 
eller de kan komme fra meget 
fattige familier – kan vi ikke æn-
dre deres nuværende fortid, men 
vi kan ændre deres nuværende 
livssituation og give dem mulighed 
en bedre fremtid.
Når vores besøgende kommer til the Children’s  
Village, the Children’s Home eller the Outreach Work 
and Drop-In Center, virker alle børnene til at være 
glade og til at leve et normalt liv.  
De lidelser, som de har været udsat for, er ikke  
synlige. Den barndom som de er blevet berøvet, har 
de nu mulighed for at genopleve, men sårene vil  
aldrig hele fuldstændigt.  
Det er kun, når vi gengiver nogle af de forfærdelige 
oplevelse, at de besøgende indser, hvor umenneskeli-
ge nogen personer kan være.  
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Hvorfor skal børn lide?

Besked fra Broder Denis Den bedste medicin for de dybt ramte børn, er den 
kærlighed som vi giver til dem i deres hverdag.
For vores personale er det at se efter børnene ikke 
et job, men et kald. Deres dedikation inspirerer og  
motiverer børnene. Omsorgen får børnene til at føle 
sig værdsat, hvilket forstærker deres selvtillid and 
giver dem håb for fremtiden. Dette skaber glæden, 

som alle vores besøgende kommenterer på. At se et 
barn smile er uvurderligt og vores største belønning. 
Det ville være tåbeligt at tro, at vi har succes med alle 
børnene. Nogle børn er kun hos os for en kort periode, 
hvorefter fristelserne for gadelivet er for stor, og de 
returnerer til deres gamle vaner.  
En besøgende spurgte mig engang: “Hvordan måler 
du successen med gadebørnene?” Jeg fortalte ham, at 
hver eneste gang et barn tilbringer tid hos os, ses det 
som en succes.  
Den omsorg som han eller hun modtager igen-
nem mad, medicinsk behandling, tøj og mest af alt  

Deres smil og glæde er den eneste belønning vi behøver.



Hvert år sidst i marts eller tidlig april, ankommer en 
luksuriøs krydstogtskib til havnen Laem Chabang – 15 
minutters kørsel nord for Pattaya – og hvert år er vores 
børn inviteret om bord til at underholde gæsterne. 
Dette år var det Dronning Elizabeths tur til at besøge, 
og kun at skulle udvælge 120 børn fandt hende ikke let.  
For første gang tog vi en gruppe af børn fra Drop-In 
Center og fire unger 10-årige drenge blev udvalgt til at 
udføre en danseserie. De havde øvet sig i mange dage 
og en gruppe samledes fra Drop-In Center for at vidne 

deres sidste prøve, kun to dage inden den endelige 
opvisning fandt sted. 

we never turn a needy child  away

Ude af takt, men masser af sjov
Da musikken startede skete der ingenting, for de havde 
glemt deres starttrin, og deres fire minutters danseserie 
varede pludselig et kvarter, fordi de ikke kunne stoppe 
med at grine og ingen dansede i takt. 
Men ingen er perfekte, og de lovede at de ville være 
perfekte på dagen, når de skulle ned på båden for at 
møde Dronning Elizabeth. 
Disse fire drenge troede faktisk at de skulle møde den 
rigtige Dronning Elizabeth, og de så en smule skuffet 
ud da de blev fortalt, at det var en båd af samme navn 
og at hendes majestæt ikke ville være blandt tilskuerne. 
Dagen kom og vi tog alle afsted til havnen for at gå om 
bord på skibet. Børnene mødte kaptajnen inden de fik 
serveret pizza, pomfritter, kage og alt for meget cola til 
frokost. Da de alle sammen var mætte, gik vi alle ned til 
skibets teater, så børnene kunne se, hvor de skulle op-
træde. Her begyndte nerverne at sætte ind, og de blev kun 
værre da et par hundrede tilskuer begyndte at ankomme. 
Showet som varede en time indeholdt flere traditionelle 
thailandske og moderne danseserier, en fremvisning af 
Thai Boksning, et blind barn sang nogle sange og de 
fire drenge fra Drop-In Centeret modtog jubel for deres 
danseserie, selvom ingen af dem dansede i takt. Men 
de havde den mest fantastiske eftermiddag nogensinde.

kærlighed og opmærksomhed, er ikke spildt. 
Hvis et barn forlader os, ved de, at de altid er  
velkommen – the Father Ray Children’s Home eller 
Children’s Village er et hjem for livet.  
Deres liv kan senere være fuldstændigt forandret, på 
grund af den venlighed de har modtaget gennem deres 
tid hos os. 
Du og alle vores velgørere er vores medarbejdere. 
Det er kun gennem jeres uundværlige støtte, at vi kan 
opnå vores mål og fortsætte den mission som Father 
Ray startede.  
Når vi viser vores besøgende alle vores projekter, 
vil de gerne medbringe slik til børnene. Jeg vil ikke  
fratage dem denne fornøjelse, men jeg fortæller dem, 
at deres tilstedeværelse er meget vigtigere end det 
slik, som de kan tilbyde børnene.  
De besøgende, især sponsorerne, får vores børn til 
at føle sig værdsat. Efter at være blevet nægtet den  
kærlighed, som der er behov for i barndommen, finder 

de fleste af vores børn fred og glæde hos mennesker 
som reelt holder af dem. 
Hvis du har mulighed for at besøge Thailand, så giv 
dig tiden til at tage til Pattaya og mød vores børn. Hvis 
du ikke har mulighed for det, så hav dem gerne med i 
dine bønner og i dit hjerte.

Vores nyeste ankomne til Father Ray Children’s Village.

De bliver måske ikke professionelle dansere, men de havde en 
sjov tid, mens de prøvede.



En af de studerende fra Blindeskolen, som 
ikke besøgte skibet Dronning Elizabeth er 
en 9-årige dreng ved navnet Popeye, var 
allerede taget hjem for at holde sommer-
ferie. 
Når folk møder denne unge dreng, stiller 
de allesammen det samme spørgsmål: 
”Er han virkelig blind?”. Altså, ikke alle 
børnene fra blindeskolen er fuldstæn-
digt blinde. Faktisk er det kun 15% 
af alle som er registreret som 
blinde, som rent faktisk er 
blinde. Resten har forskel-
lige stadier af synsforrin-
gelser. Mange af vores 
børn kan se lidt, men 
ikke nok til at kunne 
deltage i normal under-
visning.
Popeye har tunnelsyn, hvilket for 
denne lille dreng resulterer i, at han ser verden gen-
nem et sugerør. Over tid forventes det, at hans syn vil 
forværres og han vil til sidst blive helt blind. Det vil 
være en meget trist dag, når han en dag vågner op, uden 
at kunne se noget.
Indtil nu har Popeye kunnet se sin mors ansigt, men han 
vil en dag med sikkerhed blive blind. Kan I forestille 
jer, at elske sin mor, lytte til hendes stemme, men en 
dag ikke at kunne se hende mere? 

Popeye – på dansk ”Skipper Skræk”
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Når han bliver ældre vil han måske blive gift og starte 
en familie, men han vil aldrig være i stand til at se 
sine børns eller børnebørns ansigter – han vil aldrig 
se dem smile, men han vil kunne høre deres grin, 

dog aldrig kunne se glæden i deres ansigter. 
Men han vil være i stand til at læse og skrive 

ved brug af Braille og han vil lære at bruge 
en blindestok. Det er svært for ham lige 
nu, fordi han godt kan se lidt, men vi 
forbereder ham på den dag, hvor han 
får brug for den.
Mens Popeyes klassekammerater 
ivrigt lytter til lærens instrukser om, 
hvordan man anvender en blindestok 
korrekt, kan man normalt finde Pop-
eye sammen med de frivillige eller 
hans venner, mens han går rundt på 

skolen med stokken viftende i vejret, 
mens hans øjne peger alle andre steder 

hen end fremad. 
Hans yndlingsaktivitet på skolen er når de besø-

gende ankommer, og han og hans klassekammerater 
bliver taget med til en nærliggende strand. 
Når vi fortæller børnene, at de ikke skal gå i vandet, 
men at vi bare skal gå en tur langs vandkanten, så lader 
Popeye som om, at han ikke har hørt læren, og så løber 
han direkte ud i vandet med alt sit tøj på og et kæmpe 
smil – han elsker hvert minut.

For nylig spurgte vi alle 
som bor på Father Ray 
Children’s Home – unge 
som gamle – hvad de 
gerne ville være når blev 
voksne. Fra de yngre 
børn havde vi heriblandt 
mange skuespillere, 
Oscarvindende film-
stjerne, supermodeller, 
professionelle fodbold-
spillere og kommende 
Thaiboksemestre, både 
mænd og kvinder. Teen-
agerne var lidt mere 
nede på jorden med de-

res ambitioner, idet de håbede at få gode karakter på 
skolen, til videre brug på videregående uddannelser.
Men den mest populære profession mellem de studer-

ende – mest pigerne, men også et par af fyrene – var 
sygepleje.
Sygepleje er et højt respekteret profession her i Thai-
land, og børnene er blevet inspireret af en tidligere stu-
derende som for nylig blev uddannet som sygeplejer-
ske efter fire år på Sygeplejeskolen i Chiang Mai.   
Gik har sammen med sin tvillingesøster Gook, boet 
hos os på Children´s Home siden deres ankomst som 
14-årige i 2006. Imens Gook har et år tilbage, før hun 
dimitterer, så er Gik af en alder af 22 år, klar til at starte 
sit liv som sygeplejerske. 
Hun vil ikke mindst være en stærk ressource for det 
omsorgsfulde erhverv, men hun vil også være en rol-
lemodel for vores børn, og hun er den første ud, af 
forhåbentlig mange af vores børn, der vil få en succes-
ful karriere som sygeplejerske.
Ligemeget hvilken profession vores børn ønsker at få, 
så vil vi støtte dem på alle mulige måder, også selvom 
de insistere på at blive mestre i Thaiboksning eller Os-
car vindene Hollywood skuespillere. 

Fremtiden er lys

Gik, vores første sygepleje dimitter-
ende
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i marts som er enden på skoleåret, 
sagde vi farvel til endnu et hold fra 
Vocational Schoole for People with 
Disabilities. 34 dimitterede, plus 
otte som have tilbragt de sidste to år 
på at lære engelsk.
Disse otte unge mennesker, to fyrer 
og seks piger, kom fra provinser fra 
hele landet – fra Nong Bua Lamphu 
i det norøstlige, til Songkhla i det 
sydlige. De fleste kunne snakke en-
gelsk, da de ankom til Pattaya, men 
nu snakker de allesammen flydende 
og har fået job.
De fleste af de jobs som vores dimit-
terede elever har fået, har de fundet 
gennem vores Jobagent, hvilket er 
noget, som mange mennesker ikke 
kender til.
Hvert år siden 1999 har Jobagenten 
hjulpet flere hundrede personer med 

handikap til at finde job. De har ikke 
kun hjulpet de dimitterede elever fra 
skolen, men også andre mennesker 
med handikaps fra hele landet. No-
get andet som mange mennesker 

Tid til at rejse, men klar på en ny begyndelse
måske ikke kender til er, at vi for 
nylig åbnede et Call Center, for at 
hjælpe personer med handikap. 
Ligemeget hvor du er i landet og du 
ringer 1479, er der en her i Pattaya 
som vil tage telefonen. Hvis du er 
virksomhedsejer nede sydpå, og du 
leder efter personale, så ringer du til 
1479 og vi vil introducere dig for 
nogle i dit lokalområde. 
Hver år finder Jobagenten job til 
hundredevis af mennesker med 
handikaps. Ikke kun i Pattaya, men 
fra hele landet.  
Over de sidste to år, er vores otte 
dimitterede studerende blevet gode 
venner. De har været der for hi-
nanden og hjulpet hinanden, og de 
har grint og grædt sammen. Men 
nu skal de sige farvel, ikke kun til 
skolen men også til hinanden. 

Den ældste studerende i klassen, 
en 33-årige kørestolsbruger, sagde 
at skolen “gav os en chance for at 
studere, hjalp os med at blive mere 
selvsikre og en vigtig ting er, at vi 
har lært at snakke engelsk”.

Men mens de var kede af, at skulle 
afsted, sagde en elev, at der var en 
ting som ingen ville savne, og det 
var at ved hver semesterstart, skulle 
de alle skrives på en liste over sure 
pligter som skulle gøres hver dag. 
En anden studerende sagde “vores 
job var at gøre toiletter rene hver 
morgen. Jeg vil aldrig gøre et toi-
let rent igen, medmindre det er mit 
eget”.

Byggeriet fortsætter på The Father 
Ray Foundation for børn med sær-
lige behov og arbejderne er under 
tæt observation af vores teenage-
drenge.
Vores arbejdere kommer inden so-
len står op, og de arbejder ti timer 
om dage, syv dage om ugen. Hver 
morgen når drengene ankommer til 
skolen, er de ude for at tjekke deres 
arbejde, kommentere på det og giv-
er råd – om det så er ønsket eller ej. 
Vi er alle ivrige efter den dag, 
når konstruktionen er færdig, når 
rummene er færdige og klar til brug. 
Men indtil da, vil vores unge teen-
agedrenge have et skarpt øje på pro-
cessen af byggeriet.

Opmærksomme øjne

Computervirksomhed i engelsk – Klassen fra 2015.


