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Kära faddrar och vänner,

Med stor glädje och tacksamhet 
skriver vi till er igen. Det har 
varit sommarlov i Thailand under 
två månader, som varit mycket 
uppskattade av barnen och 
ungdomarna. I början av maj månad 
var det tid att börja skolan igen. 
Denna tid på året är det speciellt 
intressant då det nya skolåret 
börjar och det är tid att flytta upp 
till nästa klass. För många av våra 
barn innebär det att de får byta 
skola och vänner. Vi gläds med 
föräldrarna när dom delar med 
sig av de fina resultat som barnen 
och ungdomarna visar i sina 
examensprov. Vi kommer ihåg när 
barnen kom till familjerna. Många 
av dem hade aldrig gått i skolan, 
trots att de hade skolåldern inne. 
Nu är dom ifatt sina kompisar och 
fortsätter att studera på högskola 
och universitet. Vi vet att det är 
genom den kärlek och det stöd som 
dom fått i sina nya familj som gjort 
detta möjligt. Så också genom det 
stöd som ni finns med och ger.

Under februari månad reste en 
Felixgrupp i Sverige och berättade 
och inspirerade om arbetet i 

Felixbyn. Tack säger vi till 
pastorer och församlingar 
som tog emot oss med 
öppna famnen. Vi är mycket 
tacksamma och glada för nya 
understödjare och faddrar till 
Felixbyn. Nu kan vi ta in fler 
barn. Vår önskan är att alla 
hemmen i Felixbyn skall vara 
fyllda med barn.

En stor händelse för oss var 
när familjen Phayakkhachart fick 
ta emot två små pojkar i sitt hem 

för en tid sedan. Glädjen är stor 
och syskonen är överlyckliga 
över sina småbröder. Dom älskar 
att passa upp och leka med dem.

Vi vill också berätta för er att 
arbetet med att slutföra arbetet 
på vår mur nu igång. Det är vi 
så tacksamma för. Det kommer 
att betyda att föräldrarna kan ge 
större frihet till barnen att leka 
och röra sig på hela området. 
Nu finns det en rädsla när dom 
är för nära floden.
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Sen är det problemet med fladdermössen som vi 
berättade om tidigare. Vi börjar nu få bort dom i hus 
efter hus. Men, dom är energiska. När ett hus blir 
klart så flyttar dom till nästa. Vår plan är att alla hus 
skall genomgå en grundlig isolering för att stoppa 
detta stora problem. Tack till er alla som gett stöd till 
detta stora problem!

Nu närmar vi oss sommar och ledighet och vi 
önskar att ni alla skall få njuta och koppla av. Vill 
ändå påminna er om att arbetet i Felixbyn går vidare 
och behoven av hjälp och stöd står kvar. Inspirera 
din församling, kyrka, grupp eller liknande att ge ett 
stöd till Felix Familjerna.

Våra behov idag är:
– Faddrar/ månatliga gåvogivare
– Gåva till studiefonden

Gud välsigne er och ha en  
underbar sommar.

Hälsningar från familjen Phayakkhachart.

Vi heter Art och Aoi och är ett av husföräldraparen 
i Felixbyn  Våra första barn som kom till oss i familjen 
heter Anna, Anda och Alpha. Vi har också vår egen son 
Earth.  Vi är tacksamma att vi kan skriva till er och berätta 
om vårt arbete i Felixbyn, samtidigt vill vi också tacka för 
ert stöd.

Den 14:e april var en stor dag för oss då vi fick ta 
emot ytterligare två små barn. Ett syskonpar som båda 
är pojkar flyttade in till oss i familjen. Unpom är två år 
gammal och Andrew är 9 månader. Vi tackar Gud att vi 
fått möjlighet att ta emot dessa två pojkar i vår familj som 
nu blivit större.

I slutet på februari var skolåret förbi i Thailand och det 
innebar några veckor av examensprov för våra barn och 
ungdomar. Alla våra barn klarade proven med mycket bra 
betyg och ser nu fram emot att få börja i en ny klass och 
ett nytt skolår.

Sedan blev det sommarlov och då var barnen 
involverade i olika aktiviteter. Det har varit läger, besök 
vid havet och många andra roliga saker som gett fina 
minnen. Tack att ni finns med och ger stöd på olika sätt!
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