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Efter en 12-timers vagt som sygeplejerske, på en 
meget travl, underbemandet børneafdeling på et stort 
undervisnings-hospital i nord London, slappede jeg af 
i mit hjem. Jeg zappede gennem Tvkanalerne og fandt 
et program kaldet ”Bangkok Bound”.
Programmet handlede om mennesker, som tog til 
Thailand. Nogle for at holde ferie, andre for at starte 
et nyt liv. En af historierne handlede om en kvinde 
fra England, som tog til Thailand for at arbejde som 
frivillig med en Amerikansk præst, og jeg kunne lide, 
hvad jeg så.
Den næste dag, sendte jeg et brev, adresseret til ”Fa-
ther Ray, Pattaya, Thailand”, og regnede ikke med at 
jeg ville få noget svar, men efter få uger, modtog jeg 
et brev, hvor organisationen inviterede mig på besøg, 
næste gang jeg var i Thailand. Et år senere, holdte 
jeg min årlige ferie fra arbejde, rejste til Thailand, og 
fandt vej frem til Pattaya, for at møde den Amerikan-
ske præst, jeg havde set på TV. Jeg sad på kontoret hos 
Father Ray, og vi talte en times tid. Han viste mig det 
arbejde, han udførte for de fattige her i Pattaya, og til-
bød mig derefter at komme tilbage til organisationen 
som frivillig.
Det følgende år, tog jeg 6 mdr. orlov fra mit arbejde 
og ankom til Pattaya.
Fra den allerførste dag, var jeg imponeret over alt 
det jeg så, og de mennesker jeg mødte. Forældreløse 
børn, gadebørn og børn, der var blevet forladt og mis-
brugt, såvel børn, der selv var stukket af hjemmefra, 
og alligevel var de så glade, trods alt de havde været 
igennem.
Jeg mødte unge voksne, nogle af dem; med de mest 
deforme kroppe jeg nogensinde har set, og alligevel 
smilede de hele dagen lang. Jeg blev introduceret til 
blinde børn og døve tumlinge, og selvom jeg, i start-
en, havde ondt af dem, indså jeg snart, at det ikke var 
min medlidenhed de ville have.
Jeg havde kun planlagt at blive i 6 måneder, men da 
min afrejsedato nærmede sig, spurgte jeg Father Ray, 
om jeg måtte blive lidt længere. Han accepterede min 
anmodning og tilbød mig jobbet som frivillig-koor-
dinator. Jeg behøvede ikke at tænke over det, jeg ac-
cepterede tilbuddet med det samme, og 14 år senere er 
jeg her stadig. 
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Besked fra Derek Franklin
Jeg arbejder ikke længere som frivillig-koordinator. 
I dag, er den del af mit arbejde at promovere Father 
Ray organisationen, og rejse opmærksomhed omkring 
det arbejde vi udfører her. Og jeg bliver aldrig træt 
af at tale om børnene og de studerende. Faktisk taler 
jeg, nogle dage så meget om dem, at jeg om aftenen 
er helt hæs. 
Når jeg viser vores projekter frem, til besøgende, har 
de allesammen masser af spørgsmål. De vil vide alt. 
Hvem er vores børn? Hvor kommer de fra? Hvad gør 
vi for vores studerende? Hvor kommer organisatio-
nens pengene fra? Og hvad sker der med børnene, når 
de forlader os? Men der er ét spørgsmål, jeg er blevet 
spurgt om mere ofte, end noget andet; ”Hvorfor bliver 
du her?”

Svaret er simpelt. Jeg elsker mit arbejde, og jeg synes, 
jeg har det bedste arbejde i verden. Det der er med mit 
arbejde, og det sted jeg arbejder, er at hver dag, ser jeg 
folks liv ændre sig.
Når jeg taler om, at ”ændre folks liv”, plejede jeg at 
syntes, at den slags snak fik mig til at lyde som en 
gammel hippie, men det er hvad vi gør, og jeg ser det 
virkelig finde sted, hver dag.



Ud af alle de forskellige jobs jeg har haft her på organ-
isationen, var mit yndlingsjob uden tvivl, da jeg ledte 
sygepleje-klinikken på Father Ray Children’s Home. 
I de dage var det stadig kendt som et hjem for gade-
børn, og jeg blev frarådet, af mange, at tage en stilling 
der. Jeg fik afvide at børnene var beskidte, ubehøvlede, 
at de altid sloges og at de ville stjæle alt de kunne få 
fat i.
Hvad der mødte mig, da jeg ankom den første dag, var 
nogle af de mest vidunderlige børn, jeg nogensinde har 
mødt. Ja, de var 
beskidte, og de 
var ubehøvlede. 
Der var altid no-
gen der sloges, og 
det sprog de brug-
te, kan jeg ikke 
gentage i dette 
nyhedbrev, men 
ser I – de kender 
ikke til andet.
Før børnene flyt-
tede ind hos Fa-
ther Ray, boede 
de hos slægt-
ninge, som talte 
grimt. Det var en 
del af deres nor-
male måde at tale 
på. Det miljø de 
boede i, besotd af 
vold, stoffer, mis-
brug og alkohol. 
At slås, var en normal del af deres hverdag.
Manglende sanitet og løbende rent vand, i de fattigste 
områder af Pattaya, betyder, at de aldrig lærer at vaske 
sigselv ordentligt.
Og de var altid sultne, så de stjal, hvad de kunne, for at 
overleve.
Men hvis du ser bort fra dette, var de helt almindelige 
børn. De var bare en smule uheldige, og forsøgte at 
overleve. Jeg gik op til Childrens Home 2 gange om da-
gen. Jeg ankom 5.15 om morgenen og præcis 12 timer 
senere igen, for at lede aften-klinikken.
Hver gang jeg ankom, passerede jeg porten og blev 
mødt af to unge 6 årige drenge. Selv i monsun-regn 
ville de stå klar, og vente på mig. 
En gang, hvor jeg havde parkeret min motorcykel, tog 
de mine nøgler, ulåste klinikdøren op, og så ville en af 
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Elskelige rebeller dem sætte sig foran mig og klage sig over, hvor syg han 
var, mens han pegede på hvert et lille sår på sin krop, 
selv en lille fregne på hans arm, og alt denne tid, hvor 
de troede, jeg ikke anede, hvad der foregik, kravlede 
hans kammerat op på hylderne bag mig, for at få den 
kasse with vitaminpiller, der smagte af appelsin.
Ikke længe efter, jeg havde mødt disse to drenge, gav 
jeg dem kælenavnet: ”De frækkeste drenge i verden”. 
De var elskelige rebeller, som altid endte med at rode sig 
selv ud i problemer. Hvis et vindue blev smadret, eller 
en gris stak af, var det mere end sandsynligt, at en af 
disse to drenge var involverede. Hvis der var et slagsmål 

eller et skænderi, 
var det en garanti, 
at en eller begge, 
ville være lige midt 
i det. 
En dag i klinikken, 
ville de op at slås 
med alle, som kom 
for at se mig, store 
som små. Efter no-
get tid, havde jeg 
fået nok, så jeg sam-
lede dem begge op, 
bar dem udenfor, og 
sagde til dem, at de 
ikke skulle komme 
tilbage.
Da jeg gik tilbage 
til klinikken, kunne 
jeg høre dem råbe 
sjofelheder efter 
mig og til alle in-
denfor. Men efter 

lidt tid, blev alt stille og jeg forsatte med mine patien-
ter. Indtil en lille pige kom ind, og fortalte mig at de to 
drenge forsøgte at stjæle min motorcykel.
”Umuligt!” tænkte jeg. De var jo kun 6 år gamle, men 
da jeg så ud af vinduet, så jeg dem; to drenge, som 
forsøgte at kick-starte min motorcykel, som var højere 
end de var. Jeg skyndte mig ud af klinikken, med to trin 
af gangen på trappen og løb over græsset. Jeg råbte til 
dem og spurgte, hvad de lavede, og hvor de skulle hen.
De vidste, at de var taget på fersk gerning, og de kunne 
se, at jeg var irriteret, men da jeg stod foran dem, 
flakkede deres blikke mellem dem, indtil en af dem 
fortalte, at de ville ned til den lokale 7/11, for at købe 
chokolade til mig; Jeg kunne aldrig være sur på dem, 
særligt længe af gangen.
Hvis du havde spurgt mig den dag, hvad jeg forestillede 
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mig fremtiden ville byde disse to drenge, og mange af 
de andre, som boede på hjemmet dengang, er jeg bange 
for at sige, at mit svar ikke ville være positivt. Måske 
ville de løbe væk og blive medlemmer af en bande, in-
den de ville ende i fængsel. Eller endnu værre: måske 
ville de ende med, ikke længere at være hos os.
Men de er her stadig. Kaitoon bor og arbejder nu i 
Bangkok. Han har en kone og de er for nylig blevet 
forældre, og jeg ved, at han vil gøre hvad han kan, for 
at tage sig af, og beskytte sin familie, og for at give dem 
alt det, hans egen familie aldrig kunne give ham.
Tom bor stadig på the Children’s Home. For et par år 
siden modtog han et stipendium, så han kan studere på 
en privatskole. Han dimitterede efter 9. klasse og stu-
derer nu industrial mekanik på et college i nærheden.
Kaitoon og Tom er bare to ud af mange børn, som jeg 
havde fornøjelsen af at møde, hjælpe og arbejde med, 
og jeg er meget stolt af dem alle.

At beskrive min følelse, med dette ord: ”stolt” på 5 
bogstaver, beskriver egentlig ikke, hvordan jeg har det 
med dem. Jeg er stolt af, hvad de har opnået, og jeg er 
også stolt af, hvad de er blevet til.
Når jeg er til den månedlige fødselsdags fest eller ser 
dem spille sport, kan jeg se hvor glade vores børn er, 
hvor meget sjov de har det og at de nyder deres barn-
dom. 
Men når jeg ser på dem, tænker jeg ofte på grunden til 
de bor ved os nu. Jeg tænker tit på hvordan vores børns 
liv ville have været hvis de aldrig var kommet til os, 
men så siger jeg til mig selv at det er der ingen grund 
til at tænke på, for nu er de ved os og deres liv er bedre 
end før.

 Girl Power
Jeg husker for mange år siden så jeg en ung 8 årig 
pige ankomme. Jeg tror ikke, jeg nogensinde før, eller 
siden, har set en pige se så ked af det ud. Hendes mor 
var for nylig død, og hendes stedfar var ikke i stand til 
at tage sige af hende. Der var ikke andre, som kunne 
tage sig af hende, så hun fandt et hjem hos Father Ray 
Children’s Home. 

9 år senere har hun lige startet sit første semester på 
Kong Mongkhut Universitet, hvor hun studerer buis-
ness administration. Hun er en of 21 beboere fra the 
Children’s Home studerer på Universitet, og, noget, 
jeg virkelig synes er fantastisk er, at majoriteten af 
vores universitets-studerende 14 ialt, er piger.

Som jeg skrev tidligere, var jeg før i tiden frivillig-
koordinator, og i løbet af årene, må jeg have mødt og 
taget imod over 600 frivillige fra hele verden. Jeg ved, 
at mange modtager vores nyhedsbrev, så jeg vil gerne 
sige tak til hver og en af dem, for deres tid, entusiasme 
og støtte, som de gav vores studerende. Vores frivillige 
er de virkelige helte, og jeg takker dem alle. 

De frivillige



Jeg plejede at undervise i engelsk 
på the Vocational School, og sel-
vom engelsk er mit første og en-
este sprog, må jeg indrømme, at 
jeg var en bedre sygeplejerske end 
lærer. The Vocational School er 
vores største projekt, og eleverne 
imponerer mig altid. Hver 6. måned 
modtager vi en ny gruppe elever på 
skolen. Den sidste tilmelding i maj, 
var 81 nye studerende, den højeste 
nogensinde, og på den første dag af 
et nyt semester, går jeg aldrig glip af 
velkomst ceremoni. Vi ser på mens 
disse nye rekrutter går eller kører 
deres kørestol, med blikket ned i 
jorden, meget nervøse for at være så 
langt væk hjemmefra – intetanende 
om, hvad skolen vil byde dem, og 
de mangler allesammen selvtillid.
Men som dagene går, indser de sn-
art, at de er  ikke spor anerledes end 

bolden i sine arme og går så langt 
ned i knæ som han kan, før han 
skubber sig selv op. Det ligner, at 
han flyver flere meter op i luften, 
hvor han slipper bolden og lader 
den glide gennem nettet. 
Hverken gør hans manglende 
hænder stopper ham i at spille 
volleyball, og selvom han ikke 
har ligeså meget kraft som da han 
havde begge hans hænder, ville 
jeg bestemt ikke være på modsatte 
hold når han server bolden.

Jeg så for nylig en af de nye stud-
erende, en 19 årig ung mand, som 
havde mistet begge sine under-
arme i en ulykke og han var spiller 
basketball.
Vi ved jo alle, at for at spille 
basketball, har du brug for dine 
hænder, til at kaste med, men 
denne unge mand, havde kun to 
stubbe, og dette ville han ikke 
lade sig stoppe af. Med en masse 
energi er han i stand til at skyde 
bolden gennem nettet. Han holder 
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Vores største tilmelding nogensinde Tidlig morgen – 
wakeup call
Jeg bor på organisationen, og min 
alarm vækker mig, hver morgen 
klokken 5.30, og hver eneste nye 
dag, kan jeg ligge i min seng og 
lytte til lyden af fuglefløjt udenfor 
mit vindue. Eller, det kunne jeg i det 
mindste, indtil for nylig.
Vi har et nyt medlem på vores  
sikkerhedshold. En ung mand, der 
i mange år boede på the Children’s 
Home. 
Som en lille dreng, var han kendt 
for sin sangstemme. Han havde den 
smukkeste stemme, og man hørte 
ham altid, før man så ham. Han 
stoppede aldrig med at synge. 
Men så kom han i puberteten og 
hans stemme gik i overgang, og 
han lød aldrig helt som før siden, 
men holdte dette ham tilbage fra at 
synge? Nej, og han synger stadig.
Når han er på nattevagt, er hans sid-
ste opgave, at slukke alt nattelyset 
rundt omkring på organisationen. 
Han gør dette og imens han gør det, 
synger han så højt han kan.
Jeg plejede at lytte til fuglene, som 
sang hver morgen, og nu ved jeg 
ikke om jeg skal købe ørepropper, 
eller råbe ud af vinduet, for at få 
ham til at holde op med at synge, 
men de fleste morgener, får lyden af 
hans stemme mig til at smile. Velvi-
dende, at jeg ikke er den eneste, der 
vækkes af denne tidlige morgen-
alarm.

de andre elever på skolen, de gør 
venner, og de begynder at smile og 
nyde livet.

En inspiration


