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Vi er snart ved at være ved slutningen af et nyt år og 
når jeg ser tilbage på de foregående måneder, føler jeg 
det har været et godt år, her hos Father Ray Foundation. 
Vi har modtaget 155 nye studerende som skal starte på 
Vocational school, og derudover har vi i år set mange 
studerende bestå og dermed blive klar til at drage ud i 
verdenen og blive inkluderet på arbejdsmarkedet, med 
selvtillid nok til at leve i et samfund hvor de kan forven-
te at blive behandlet som ligesindede. En af vores egne 
fra Childrens Home har netop gennemført universitet, 
som sygeplejerske, som forhenværende sygeplejerske 
kunne jeg ikke være mere stolt af hende. Men for mig 
var årets højdepunkt, 
25 års jubilæum af 
Father Ray Childrens 
Home, som blev af-
holdt to dage i starten 
af maj. Vi startede 
med en formel højtide-
lighed, heriblandt 
Thanksgiving messe, 
hvor der var mange 
tilstedeværende, ikke 
bare fra lokalområdet, 
men venner ankom 
fra Danmark, Belgien, 
Holland, Storbrita-
nien samt Father Rays 
søster, Sharron, som 
fløj hele vejen fra Tex-
as for at deltage. 
Men det var aftenens fest som for mig var højdepunk-
tet. Vi inviterede mange tidligere beboere fra the Home, 
men ikke alle kunne deltage. De bor og arbejder overalt 
i det thailandske kongerige, men omkring 50 tidligere 
beboere deltog, heriblandt en ung kvinde, som først 
ankom til os i de tidlige morgentimer d. 5 december 
2006. Du tænker måske over hvorfor jeg lige præcis 
kan huske denne dag, men d. 5 december er Kongens 
fødselsdag og dagen bliver også fejret som Fars dag 
og jeg fejrede dette hos Drop-in center. Det er dagen 
hvor vores børn viser respekt overfor de mandlige ar-
bejdere, som hjælper dem, og jeg føler mig altid meget 
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stolt af at blive inviteret og deltage i fejringen af Fars 
dag. Denne præcise dag i 2006 ankom jeg til Drop-in 
center, hvor jeg blev mødt af ca. 40 børn og teenagere, 
som alle kendte mig og jeg kendte alt til dem. Undta-
gen denne ene lille pige, som var kommet i de tidlige 
morgentimer, jeg spurgte manageren omkring hende og 
han tog mig ind til hans kontor, han fortalte mig, at hun 
var blevet tvunget til at arbejde før hun gik i skole og 
hvis hun kom for sent i skole, så blev hun slået. Hvis 
hun ikke blev færdig med hendes arbejde blev hun slået 
igen og hele hendes krop var dækket af blå mærker og 
piskeslag, 4 andre mandlige arbejdere og jeg sad på 

en bænk i centret, hvor 
børnene organiserede sig 
selv i 5 grupper og de 
ville præsentere os med 
røde roser og hvem tror 
du, var den første per-
son som gav mig en rød 
rose? Ja, det var den nye 
pige. Hun sad på gulvet, 
lige foran mig, med et 
kæmpe smil på hendes 
ansigt og jeg sad mod-
sat og prøvede at holde 
mine tårer inde: Nogle 
gange er det hårdeste 
ved at arbejde her, at 
holde tårerne inde. Hun 
kom fremad, hvor hun 
bøjede hendes hoved og 

viste mig en enkelt rød rose. Jeg gav hende et knus og 
prøvede ikke at klemme for hårdt, da jeg vidste at hun 
var øm, men jeg ville have hun skulle vide, at alt nok 
skulle gå.
Hun flyttede efterhånden ind til The Childrens home, 
og blev ved os i nogle år. 9 år efter, hun først ankom, 
kom hun tilbage til The home og overrakte mig hendes 
lille søn, som var den smukkeste baby jeg nogensinde 
har set og jeg har set min andel. Mens jeg holdte hen-
des baby, spurgte jeg om hun var glad. Hun kiggede på 
mig, og så kiggede hun på babyen og sagde ja, hun var 
glad og jeg vidste at hun var det. 



For mange år siden sad jeg på mit kontor, hvor min 
telefon ringede. Da jeg tog telefonen hørte jeg en 
grum stemme fra Father Ray, ”Derek kom hen til 
mit kontor, der er to agenter fra FBI og de vil gerne 
snakke med dig, hvorefter telefonsamtalen sluttede”. 
Jeg vidste at jeg ikke havde gjort noget forkert, men 
den korte gåtur fra mit kontor til Father Ray, følte som 
den længste gåtur jeg nogensinde havde taget.  Det 
var værre end at blive sendt hen til skoleinspektørens 
kontor i skolen, selvom jeg vidste jeg havde gjort no-
get forkert. Da jeg ankom til Father Rays kontor in-
troducerede han mig for de to FBI agenter som stod 
og kiggede ned på mig, jeg tror aldrig jeg har mødt 
nogle der var højere end dem. Jeg blev inviteret til 
at sidde på den eneste ledige plads i rummet, hvilket 
selvfølgelig var lige imellem de her to giganter, mit 
hjerte hamrede, selvom jeg sagde til mig selv, jeg har 
ikke jo ikke gjort noget forkert. Det viste sig at FBI 
havde arresteret en mand i Los Angeles lufthavn, 
som var på vej hjem fra Thailand. I hans bagage 
fandt de flere videoer som indeholdte børneporno-
grafiske film. Det her var en tid før Smartphones, 
hvor videobånd var måden man så film på. De fandt 
også ferie billeder fra Pattaya, samt kvitteringer fra 
hoteller og restauranter fra byen. Videoen indeholdte 
film, hvor børn blev misbrugt, men hvis ikke FBI 
kunne identificere de mishandlede og få bekræftelse 
fra dem, så ville det ikke være muligt at køre en sag 
mod manden i USA. Heldigvis er loven blevet æn-
dret siden. De to FBI agenter viste mig flere billeder, 
screen shots, de havde taget af videoen for at se om 
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Hvorfor? jeg kunne genkende nogle af børnene. Her snakker vi 
om børn og unge drenge, bare ved at se på billederne, 
kunne man fornemme deres utryghed med hvad de 
lavede og de så ud til at være i smerte og kede af det. 
Jeg kunne genkende to af børnene, men det var børn 
fra gaden, ingen kendte deres navne, hvor de var og 
om de overhovedet stadig var i Pattaya. Vi sad på 
kontoret i lang tid og jeg har aldrig glemt den her 
dag, hvor jeg så de her to giganter der sad ved siden 
af mig med tårer i deres øjne mens de så på billeder 
af unge børn blive misbrugt. Jeg ved ikke hvorfor og 
jeg tror aldrig jeg vil forstå hvordan nogle kan gøre 
sådan noget imod en anden person, specielt et barn, 
velvidende at det her barn er i smerte og græder fordi 
de ikke har lyst til at gøre det som de blev tvunget 
til at gøre. Jeg forstår det bare ikke, hvad får de her 
mennesker ud af at gøre et barn fortræd? Jeg håber 
aldrig jeg kommer til at forstå det. I det sidste ny-
hedsbrev nævnte jeg at jeg sommetider tænker på, 
hvordan vores børn først kom til os, da mange af 
dem er blevet misbrugt i flere år, det er en syg verden 
derude, for mange mennesker, endnu mere syg hvis 
man er et ungt barn der bliver misbrugt uden at der er 
nogen til at redde eller hjælpe dig. Hvis jeg ikke kan 
glemme hvad der er sket med vores børn så tænker 
jeg tit på hvordan kan de selv glemme det? Men når 
jeg ser vores børn vokse så tænker jeg de er stærkere 
end os voksne og de bare fortsætter med deres liv. 
Jeg tænker at udover at give børn tag over hovedet, 
et sikker sted at leve, en fuld mave og uddannelse 
så kan vi også give dem noget der er ligeså vigtig, 
nemlig deres ungdom tilbage.  

på sine andre sanser.
De besøger også den lokale strand med de yngste 
elever, som ikke ved noget bedre end at komme ud af 
deres klasserum i nogle få timer for, at lave noget sjovt. 

De blinde elever bliver meget spændte og allerede før 
de besøgende er ankommet kan man hører de yngste 
elever råbe ’Ta-lay ta-lay’, som er et thai ord for strand. 
Vi sætter én besøgende sammen med én elev, men før 

Jeg elsker at besøge School for the Blind; de fleste men-
nesker tror, at en skole fyldt med blinde mennesker er 
et trist sted at være, men det er langt fra sandt. 
En af mine arbejdsopgaver her på organisa-
tionen er, at byde velkommen til de mange 
grupper af elever fra hele verden, som kommer 
og tilbringer nogle få dage eller uger sammen 
med os. De besøger alle vores projekter og 
møder samt bruger tid sammen med vores børn 
og elever, men et favorit sted er nok the School 
for the Blind. 
På deres første besøg på skolen er de besø-
gende en del af visuel bevidsthedstræning, hvor man 
lærer at guide en blind person korrekt samt får dem til, 
at bære et bind for øjnene og gå rundt på skolen for at 
give dem et indtryk af hvordan det føles at skulle stole 

At skyde skylden på andre
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Det magiske trommesæt
Hver anden måneded organisere vi en stor fest for, at fe-
jre børnenes fødselsdag. Førhen fejrede vi kun børnene på 
Children’s Home, men nu er de yngste fra Children’s Vil-
lage og Drop-In Center også en del af denne begivenhed. 
Her spiser børnene aftensmad før selve underholdningen 
starter, hvilket normalt inkluderer op til flere sange og 
danseforestillinger, som børnene selv står for at arrangere. 
Til den sidste fest, som blev holdt i oktober, fik hvert barn, 
teenager og personale, som havde haft fødselsdag i sep-
tember og oktober, en fødselsdagsgave. Der samledes de 
om de mange fødselsdagskager, mens de andre børn sang 
fødselsdagssang for dem, inden de skulle puste de mange 
lys ud, som var placeret på toppen af de mange kager. For 
mange af vores nye børn var det deres første gang, at de 
oplevede at fejre fødselsdag; da fattige familier ofte har 
for travlt med, at købe nok mad til at overleve end at købe 
kage og fejre selve fødselsdagen.

Fødselsdagsfesten var en smule anderledes denne gang, 
da vi også havde inviteret mange af de andre elever fra 
School for the Blind, som havde taget deres egne instru-
menter med inklusiv et helt nyt trommesæt. Det var dog 
ikke bare et helt nyt trommesæt, men et helt nyt elektron-
isk trommesæt, noget som mange af vores børn aldrig har 
set før. 
Bare det at stille trommesættet op blev en udfordring, da en 
stor gruppe af børnene samlede sig i en bue rundt om for, 
at danne sig et bedre indtryk af situationen. Efter et stykke 
tid blev den unge trommeslager klar til at spille. Han satte 
sig til rette på stolen, samlede hans trommestænger op og 
begyndte at spille. Det lød præcis, som et normalt trom-
mesæt, men hvorfor??
En af vores yngste drenge ville vide hvordan det kunne 
lyde som et almindeligt trommesæt, når det ikke var et 
almindeligt trommesæt!
Efter nogle få sange gik musikerne hen for at spise, men 
jeg så, at én ung dreng stod og betragtede trommesættet. 
Efter et stykke tid satte han sig på stolen, tog en af trom-
mestængerne og begyndte blidt at slå på trommen – men 
der skete ingenting.  
Han spurgte derfor en af de ældre drenge om hvorfor trom-
men ikke havde nogen lyd, hvilket han dertil drillende 
svarede: ”dette trommesæt er kun for blinde mennesker!” 
og den yngre dreng troede på ham. For få måneder senere 
satte den blinde dreng sig igen bag trommesættet og beg-
yndte at spille og det lød, som et almindeligt trommesæt, 
så nu tror drengen til sin store forbavselse, at der findes 
instrumenter kun til blinde mennesker.   

de forlader skolens grund får eleverne af vide af de æl-
dre lærer, at de ikke må gå ud i vandet men kun gå langs 
vandkanten, hvilket de alle går med til. 
Mens de holder deres guide i hånden på vej ned til 
stranden taler de konstant. Når de når frem til stranden 
smider de deres sko og trækker deres guide med ned 
til vandet, fuldt påklædt i deres skole uniformer, og for 
den næste time er der intet der kan få dem op af vandet. 
Turen tilbage til skolen tager længere tid end at gå 
derned fordi deres tøj er helt gennemblødt. 
Når de ankommer til skolen spørger lærerne: ”hvorfor 
gik du i vandet?” Jeg sagde at du ikke måtte”, hvortil 
de svare det samme som de plejer at svare efter hver 
strandtur: ”men de fik os til at gå ned i vandet”, med 
den fulde bevidsthed om, at de besøgende ikke forstår 
et ord thai og at de ikke får skylden for, at gøre eleverne 
våde. 

Glædelig Jul og godt nytår
En 15 årig pige har stadig størstedelen af den billige 
flaske parfume vi gav hende sidste jul. Hun fortæller 
mig at den kun er til specielle begivenheder. Uanset 
hvad børnene får, vil de sætte pris på det. Det er en 
fornøjelse at se deres glæde, når deres ansigter lyser 
op hver gang de åbner en gave. Det er specielt om-
kring Jul at vi beder for dig og andre som hjælper 
vores børn. Jeg ville ønske du kunne se hvor meget du 
har hjulpet. De frø du har hjulpet med at passe er ved 
at blive til fantastiske mennesker.

Fra Fader Peter, Fader Michael, Broder Witthaya og 
Broder Denis.
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Message from Spencer
Min onkel, fader Steve Wilson 
C.Ss.R er, ligesom fader Ray før 
ham, en redemptorist præst og det 
er ham som introducerede mig for 
Father Ray foundation. 
Jeg studerede på Oregons univer-
sitet i USA, da min onkel startede 
med at opfordre mig til at overveje 
frivilligt arbejde. Han fortalte mig 
om hans forbindelse gennem læn-
gere tid til organisationen og det 
arbejde de udførte i Thailand og 
jeg fortsatte med at lære om arbej-
det i Pattaya gennem nyhedsbreve, 
hjemmesider, facebook siden og 
videor på YouTube. 
Da jeg gennemførte universitetet 
havde jeg allerede besluttet mig for, 
at være en del af arbejdet I Pattaya, 
og jeg er så glad for den beslutning. 
At rejse halvvejs rundt om verdenen 
til et ukendt sted var både skræm-
mende men samtidig også spæn-
dende og det krævede mod. Men 
da jeg ankom forsvandt alle mine 
bange anelser med den varme vel-
komst jeg modtog. 
Den første morgen jeg ankom fulg-
tes jeg med min kollegaer til deres 
ugentlige besøg hos Drop-In Center. 
Fra det øjeblik jeg ankom, mødte 
børnene mig med deres fantastiske 
smil og de yngre børn havde lyst til 
at klatre over alt på mig; I løbet af 
nogle få minutter gik jeg fra at føle 
mig nervøs til at føle glæde og ac-

cept. 
Dette var et meget specielt øjeb-
lik for mig da jeg vidste at det var 
det rette og at jeg havde truffet den 
rigtige beslutning om at komme til 
Thailand. Denne første dag spillede 
vi spil og jeg gav mange rideture og 
vi grinte også meget, på trods af jeg 
ikke kan tale thailandsk og de ikke 
kan tale engelsk. Jeg kender nu de 
fleste af børnenes navne og vi har 
et bånd som jeg vil holde fast ved 
for evigt. 
De fleste af mine morgener bruger 
jeg på Father Ray center for chil-
dren with special needs, mens vi om 
eftermiddagen  rejser tværs gennem 
byen til School for the blind. 
Børnene med specielle behov har 
meget varierende evner og jeg har 
fundet det sjovt og interessant at 
lave forskellige øvelser som kan 
udfordre dem uanset deres evner. 
Det er opmuntrende for mig at se 
børnene respondere godt på øv-
elserne, men det går ikke kun en 
vej idet, at de lærer mig thailandsk; 
så nogle gange er jeg læreren, mens 
jeg andre gange er eleven. 
Jeg hjælper også til i engelsk 
klasserne på Vocational school for 
people with disabilities, noget jeg 
ser frem til hver dag og mange af 
de studerende har fortalt mig, at de 
er beæret over at have muligheden 
for at studere på skolen. 

For hver dag der går lærer jeg fort-
sat mere og mere omkring organ-
isationen; Idag er der omkring 850 
børn og studerende boende eller 
under uddannelse her. Jeg er impo-
neret af organisationens størrelse, 
alle projekterne og jeg er også im-
poneret af det stykke arbejde det 
kræver at sikre sig at børnene og de 
studerende kan studere og vokse i 
deres eget tempo i et accepterende 
og kærligt miljø. 
Efter kun at have været her i to 
måneder føler jeg mig allerede helt 
til rette, på trods af dette er bege-
jstringen for de daglige aktiviteter 
ikke mindsket. Jeg elsker varia-
tionen af de ting jeg er i stand til 
at gøre og de forskellige måder jeg 
kan bidrage på. 

Indtil videre har jeg haft muligheden 
for at undervise og lære, at gøre 
dagen bedre for børnene i Drop-In 
center, hjælpe til hos School for the 
Blind, opmuntre de studerende med 
specielle behov samt have en masse 
sjov ved at lege med børn i løbet af 
de to uger som Sommer camp står 
på. 
Hver dag ser jeg børn og studerende 
vokse på nye måder og jeg oplever 
også min egen personlige udvikling 
på lige så mange nye måder. Uan-
set hvor meget du eller jeg giver, så 
blegner det i forhold til hvad vi får 
tilbage. 


