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Den sidste farvel
I slutningen af oktober fandt begravelsen af Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadej i Thailand sted.
Den 26. gik alt i
landet i stå, butikker, restauranter,
fitnesscentre, barer
og klubber, alle
havde lukket hele
dagen.
Tidligt om morgenen besøgte to
hundrede af vores
børn og elever et
lokalt tempel for at
vise deres respekt
sammen med tusindvis andre thailændere og udlændinge.
Senere på aftenen var alle limet til fjernsynet, mens vi så
en sidste ceremoni, før begravelses bålet blev tændt, og
den afdøde konge blev kremeret.
Selv om kongen
døde i oktober
sidste år, og hans
begravelse fandt
sted et år og to
uger senere, var
det stadig en trist
lejlighed.
Klokken var elleve om aftenen, da
ilden blev tændt,
og jeg ved, da vi
sad her i Pattaya,
var der mere end
60 millioner thailændere, der lige-

ledes sad i deres hjem og så ceremonien som os, i stilhed.
Der blev ikke sagt et ord, og i det øjeblik, da ilden blev
tændt, satte alle hænderne sammen i en wai og vi bøjede
vores hoveder. Det var sidste gang vi havde mulighed for
at vise vores elsket konge den sidste respekt.
Men livet fortsætter, og dagen efter modtog vores børn
gæster fra en skole i England, vores fodboldhold fortsatte
deres forberedelse til deres næste fodboldturnering, og de
nye børn i Day Care Centret græd indtil de skulle hjem.

Et hav af gul
Som jeg skrev
i sidste nyhedsbrev,
plantede
vores børn og
folk i hele landet
i begyndelsen af
august morgenfrue frø, og målet
var at få dem alle
til at blomstre på
dagen hvor Kongens begavelse
fandt sted; morgenfrueblomsten
har stor betydning for buddhisterne.
På dagen for begravelsen var der lige som håbet, gule
blomster overalt. Udenfor regeringsbygninger var der
smukke arrangementer, og langs gaderne, var der morgenfruer overalt. De lå alle i små bundter udenfor Thailænderens huse eller i dørrammerne, og jeg fandt endda en
bundt morgenfruer udenfor en beskidt motorcykel-værksted, som var blevet i en bunke dæk. Father Rays statue
ude i Children´s Home var omgivet af morgenfruer, det
samme var vejen ved Vocational School.
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Af en eller anden grund plantede børnene og personalet på Special Needs
Centeret deres frø for
tidligt, hvilket betød
at de blomstrede for
tidligt, og visnede
inden begravelsen.
Så før skolen gik på
ferie, var de ude og
købe en stor mængde
morgenfruer og plantede dem uden for centret.
De så smukke ud, alle der kom forbi kommenterede
det var en af de smukkeste arrangementer, de nogensinde havde set, det vil sige indtil man kom lidt nærmere og opdagede, at alle blomsterne var af plastik!

Vores nyeste team

Skolen for den Blinde

Vores frivillig koordinator har besluttet at træde tilbage
og tage hjem til England hvor et nyt job venter. Så endnu
engang tager jeg Derek mig af de frivillige, og i oktober
bød vi velkommen til en helt ny gruppe af frivillige.
De fleste af dem vil være hos os i denne skoleperiode,
som slutter i slutningen af marts, men selvom vi stiller
kost og logi til rådighed, skal de arbejde hårdt.
I al den tid vi har haft frivillige, har de undervist i engelsk
på Vocational School, men i denne skoleperiode skal de
ligeledes undervise børnene på Fader Ray-centret for
børn med særlige behov, ikke en let opgave, men ingen
kan sige de frivillige ikke er villige og entusiastiske.
Vi har tre frivillige, der arbejder fuld tid på Day Care
Centeret. Disse tre frivillige, fra Sverige, Rusland og
Kina, tager jeg hatten af for, uanset hvor meget jeg elsker at besøge de mindste børn og tilbringe tid sammen
med dem, tror jeg ikke, jeg kunne tilbringe otte timer hos
dem hver dag.
I denne skoleperiode har vi frivillige fra Kina, USA,
Tyskland, Rusland, Sverige, Irland, Australien, Italien,
Frankrig, Kroatien, Holland og England, tyve i alt, og
alle gør et godt stykke arbejde og hjælper med at forbedre vores børns og studerendes tilværelse.

Før vi taler om hvad der foregår på Skolen for de Blinde,
må jeg sige en stor tak til Hans Excellence Mr. Brendan
Rogers, den Irlandske
ambassadør i Bangkok. De sidste par år
har den irske ambassade doneret penge, som
b.la. er blevet brugt til
at renovere toiletter og
badeværelser på Vocational School, og sidste
år betalte de for træningsudstyr til skolen.
I år donerede de penge til et rum på Skolen for de Blinde, hvor
der er polstrede vægge
og klatrestativer. I al sandhed så er hele rummet polstret,
hvilket betyder de yngre børn, især de der har mere end
et handicap, behøver vi ikke bekymre os om kommer til
skade hvis de vælter ind
i væggene.
Nogle af vores børn,
bort set fra vores blinde
eller synshandicappede børn, har ligeledes
mobilitetsproblemer,
og flere har autisme og
cerebral parese. Derfor
er rummet fantastisk og
når dørene åbnes spæner børnene ind, de elsker det.
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Folk spørger ofte ind til de børn der går på Blindeskolen,
især vil de gerne vide hvordan deres daglige liv er og fungerer.
De ting, vi tager for givet, som at komme fra et sted til et
andet, at bruge en computer eller en lommeregner i matematiktimen, dyrke sport, lave mad og endda enkle ting
som at tage et bad og klæde sig på, hvordan gør de det?

Så snart børnene starter på Skolen for de Blinde starter
undervisningen, jo yngre jo bedre. De skal lære at være
uafhængige, så de lærer at gå i bad selv, børste tænder og
klæde sig på, det tager tid, og de bliver ofte frustreret, fordi det er svært og deres mor ikke er der til at hjælpe dem.
De ved hvor spisesalen er, badeværelserne, klasseværelserne, biblioteket, vaskerummet, de ved endda, hvor
swimmingpoolen er. De lærer hvor de skal gå ved at tælle
hvor mange skridt det tager. De lærer hvor mange trin der
er op og ned af trapper, samt hvor alle stolper og døråbninger er, så de ikke skader sig selv. De lærer alle at bruge
en computer,
men der er
mange,
der
ikke har noget
syn, så hvordan kan de se
skærmen? Det
kan de selvfølgelig ikke,
så de bruger et
særligt system som taler til dem; hver gang de rører en
tast på tastaturet fortæller computeren dem hvilken de har
trykket på.
I en matematiktime kan de selvfølgelig ikke bruge en
lommeregner,
så
de bruger en kugleramme, den samme
type kugleramme,
folk plejede at bruge i gamle dage, og
som stadig bruges
af mange kinesiske

forretningsmænd her
i Thailand.
Når de lærer at spille
et musikinstrument,
kan de ikke læse musikarket, så de lærer
hvordan hver tone
lyder, og deres lærer
læser noterne højt.
Ganske simpelt, og
gør de kan lære at
spille på de instrumenter eleverne ønsker. Højdepunktet
for sidste års St. Patrick’s Day Parade var musikerne fra skolen.
Og alle vores elever er spejderne, drenge som piger. En
dag om ugen tager eleverne deres spejderuniform på og
bruger dagen på at arbejde sammen, vise disciplin, udøve
samfundstjeneste, udvise god adfærd og binde knob!

Det er virkelig en fantastisk skole. Vi ser børn ankomme,
tre år gamle og ude af stand til at gøre noget for sig selv, så
det er op til vores lærere, at lærer dem at udføre hverdags
ting, og læringen stopper ikke, før de forlader skolen som
selvstændige voksne.
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Endelig
Dette år er gået så hurtigt, jeg kan næsten ikke tro det allerede er jul igen.
Det har været et år fyldt med lykke, en lykke der til tider gør at følelserne
tager over.
Jeg har set vores 3-års studerende tage deres afsluttende eksamen og så
sige farvel til vores skole, og det gør mig lige stolt hver gang.
Jeg har sagt farvel til fire af vores langtids beboere fra Father Rays Children´s Home, da de skulle begynde på universitetet. Da de ankom for femten år siden, havde ingen nogen forventninger om de ville klare sig godt.
Jeg har set små børn ankomme til vores Drop-In Center, der følte sig uønsket, bange og nervøs, men jeg har også set dem smile for første gang, da
de gik op for dem de var i sikker hænder hos Father Ray Foundation.
Jeg har set enorm glæde, da en af vores
drenge scorede et mål på fodboldbanen
for første gang, han smilede stadig en
time senere, da vores hold tabte.
Jeg har set smilet hos en af vores blinde
piger, da hun vendte tilbage fra en national sportsbegivenhed med tre guldmedaljer.
Og jeg har set vores børn med specielle
behov, danne venskaber, tage læring til
sig og begynde at nyde livet.
Men det jeg har set mere af end noget andet er smilene på vores børns ansigter.

Juledag vil foregå i samme stil som sidste år. Tidlig morgenmad
på Drop-In Center med frugt efter eget valg, børnene har allerede lavet en liste over, hvad de vil spise, og durian er en klar favorit.
Herefter går tur til Children´s
village, hvor den vil stå på
en stor is-fest, før frokosten
nydes sammen med børnene
på en lokal fiskerestaurant.
Her får alle deres julegave
og synges julesange. Juledag
i Pattaya er vidunderlig, men
alle børnene glæder sig især
til den 26. december, hvor vi
har vores store julefest. Det er
sjovt og et af højdepunkterne
på året.
Jeg, vores børn og elever ønsker på vegne af Father Peter,
Father Michael og Brother
Denis, vores medarbejdere og
frivillige, dig og dine kære en
glædelig jul og godt nytår.
Og et tak for hvad det du gør
for vores børn og elever. Uden
din fortsatte støtte er det svært at forestille sig, hvilken liv de ville have.
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