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Kära faddrar och vänner,
Varma hälsningar till er alla från 

barnen, familjerna och ledarna i Felix 
Familjeby. Vi fylls alltid av värme 
när vi tänker på er alla som finns där 
tillsammans med oss och ger stöd på 
olika sätt till arbetet. Era gåvor är till 
stor hjälp och välsignelse och ger de 
resurser som gör att vi kan ta in fler 
barn i våra Felix Familjer. Sedan vi 
senast skrev till er har vi kunnat ta emot 
fem nya barn och några är ytterligare på 
väg in. Att ge övergivna och ensamma 
barn en familj är vårt mål med arbetet. 
Till det behöver vi vänner som er, som 
tror på arbete och vet att det ger resultat. 
För varje gång vi tar emot ett nytt barn 
står vi också inför utmaningen att vi får 
en ny extra kostnad att täcka. Vill du 
vara med och bli en fadder ambassadör 
och berätta för andra om Felix Familjeby 
så får du gärna höra av dig till oss och 
vi skall ge dig det material som du kan 
erbjuda intresserade. Vi kan och vill 
ta in ytterligare 40-50 barn och till det 
behöver vi din hjälp.

Under en lång tid har vi i slutet av 
våra nyhetsbrev bett om stöd till att 
bygga färdigt vår mur runt byn. Nu 
kan vi med glädje säga att vi har alla 
kostnader betalda för det och vi hoppas, 
om det inte blir för mycket regn, att 
det arbetet skall vara klart till slutet av 
augusti.

Även vårt behov av hjälp till att 
stänga ute våra fladdermöss har 
blivit åtgärdade på olika sätt. Men, 
fladdermöss är envisa att hålla sig 
kvar och försöker bita sig igenom 
allt som går.

Tack till er kära faddrar och 
gåvogivare som gett stöd till muren/ 
staketet, stoppa fladdermöss, 
renovering, födelsedagar etc. Dessa 
gåvor är av mycket stor betydelse. 
Tack!

Ett nytt skolår har också börjat. 
För många av barnen var det extra 
intressant då dom flyttade upp i en 
högre klass. Några av föräldrarna 
fick se sina barn flytta till Bangkok 
för att börja sina utbildningar på 
något universitet. Det var inte utan 

tårar föräldrarna såg sina ungdomar 
stiga på tåget för att börja sin resa 
mot Bangkok. Nu ser de alla fram 
emot nästa ledighet då ungdomarna 
kan åka hem och hälsa på.

Så vill vi avsluta vår hälsning till 
er med att önska er en fortsatt skön 
sommar. Vi har några projekt som 
vi vill lyfta fram och utmana er att 
bli en del av:

• Bli fadder ambassadör
• Hjälp oss att finna fler 

gåvogivare
• Ge ett stöd till vår studiefond 

för våra ungdomars fortsatta 
studier

• Ge en kärleksgåva till Felix 
Familjeby
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Här kommer en hälsning från familjen Wirot,
Hej eller Sawasde som vi säger på Thai. Här kommer en 

hälsning från vår familj.
Sedan februari 2011 har vi som familj varit med i arbetet 

i Felixbyn. Åtta år har gått sedan dess och idag har har vi 
en flicka och sex pojkar i vår familj.

Jean och Jew är våra biologiska söner och dom är 29 och 
17 år gamla. Så har vi Joe 16 år, U-No 9 år, U-Ki 8 år och 
U-Nan 6 år.

Vi har upplevt mycket av Guds kärlek i våra liv sedan 
barnen flyttade in till oss. Genom Guds trofasthet har 
min fru och jag tillsammans fått uppleva så mycket 
välsignelser i våra liv. Det nya skolåret har börjat och 
barnen är stolta över sina nya skoluniformer och nya 
vänner. Barnen kommer

hem efter skoldagens slut med leenden på sina läppar 
och berättar vad som hänt under dagen. När de kommer 
hem gör dom sina läxor, hjälper till i och utanför huset. 
Sedan leker de tillsammans med sina vänner. Som 
föräldrar är vi stolta och glada att finnas nära våra barn 
och ge dem det stöd de behöver.

Vår flicka som heter U-No är vår `prinsessa´ i hemmet. 
Hon levde tillsammans med sin mormor i en stad som 
heter Chiang Mai som ligger i norra Thailand. Hon kom 
från en tuff bakgrund och livssituation när hon flyttade 
in till oss och blev vår dotter när hon var 6 månader 

gammal. Hon var så söt och vi var glada. Efter 6 månader 
hos oss i familjen upptäckte vi att hon inte utvecklades I 
den takt som hon borde och det gjorde oss oroliga. När 
hon fyllde 2 år hände något märkligt då hon började 
utvecklas på samma sätt som sina jämnåriga. Idag är 
U-No en pratglad, rolig, lite spjuveraktig flicka och har en 
bra självkänsla. Hon tycker om att hjälpa till hemma eller 
hos någon av grannarna om det behövs. Vi älskar alla 
våra barn på samma sätt och är tacksamma för dom alla 
med sina olika, fina personligheter.

Dag för dag ser vi hur de växer upp till att bli de 
personligheter dom är ämnade att bli. Vi hoppas och tror 
att vi skall vara de redskap de behöver för att få det fina 
liv som dom är värda.

Allt gott till er och Guds rika välsignelse.
Familjen Wirot


