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Kära faddrar och vänner,

Med stor glädje och tacksamhet 
skriver vi till er igen. Ni är mycket 
viktiga genom det stöd ni ger till barnen 
och familjerna i Felixbyn. Ert stöd och 
engagemang ger de resurser som behövs 
för att ge övergivna och ensamma barn 
en familj. Tacksamheten till er är stor!

Tack till er som skickar in extra 
gåvor till Felix-familjerna och dom 
olika projekt vi presenterar. Era gåvor 
kommer från födelsedagar, insamlingar 
eller annat sätt. Dessa gåvor är 
välsignade för oss att få ta emot.

Under ett par månader hade vi vår 
regnperiod i Thailand. Solsken byts 
snabbt ut i ett kraftigt regn. Barnen 
tycker det är roligt när regnet kommer 
och med stor glädje springer dom ut och 
leker och plaskar i vattenpölarna som 
samlas.

Familjerna mår bra och dom är så 
tacksamma att fler barn flyttar in i 
deras familjer och hem. Vi hoppas och 
tror att vi snart skall kunna ta emot de 
ytterligare 60 barn som det finns plats 
till.  Allt eftersom vi får in fler faddrar 
och stöd så kan vi göra det och det 
känns så skönt och rätt.

Här kommer en hälsning kommer från 
en av våra fina husmammor.

Vi har nu kommit in på det sista 
kvartalet av år 2019. Detta betyder för 

många att hösten har kommit med sina vackra nyanser i naturen och 
luften börjar bli kyligare. För många barn och ungdomar innebär det ett 
nytt läsår i skolan, ny termin i söndagsskolan eller ungdomsgruppen eller 
andra aktiviteter. Det ger oss inspiration att presentera några projekt som 
ni kan bli en del av när ni möts:

* Bli en fadderambassadör. Detta innebär att du får ta emot material med 
information avseende

Felixbyn i Thailand som du kan inbjuda vänner att bli faddrar till.
* Hjälp oss att hitta fler gåvogivare till Felixbyn – projekten för barnens 

liv kan du göra till dina.
* Ge stöd till vår studiefond för våra ungdomars fortsatta studier. Våra 

ungdomar är framtiden och dom skall vi satsa på.
* Ge en kärleksgåva till Felix Familjeby.
* Fyller du år eller vill uppvakta någon. Gör det med en gåva till 

Felixbyn.
Med önskan om allt gott till er alla från oss i Felixbyn,

www.caminulfelix.se  |  Facebook: Felix Family Village, Surat Thani, Thailand
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Hälsning från Surat Thani Felix Family. Augusti 2019

Hej, jag heter Janjira Khunthong och jag är mamma i hus nummer 7. Jag är glad att skriva till er och berätta om vår 
familj.

Min man och jag finns med i arbetet som husföräldrar sedan ett par år tillbaka. Det är ett stort privilegium för oss att 
få vara en del i Felixarbetet. Allt är så fint hos oss i familjen och vi trivs tillsammans. Under veckan går barnen i skolan. 
Många av våra barn gillar musik och dom tycker om att öva för att förbättra sina egna musikfärdigheter. Vi har bildat 
ett band i vårt hem och vi spelar och sjunger tillsammans. Barnen tycker om att gå med oss till kyrkan, där dom också 
får vara med och spela och sjunga.

Vår familj fick ta emot en ny medlem för ett litet tag sedan. Hon heter Nipapron Ngamdee. Vi kallar henne “Pin”. 
Hon är fyra år och kom till vårt hem den 6 juni i år. Hon går nu på dagis i samma skola som Pleng, hennes yngsta 
syster i familjen. Barnen älskar varandra och de leker tillsammans som bröder och systrar, även om de inte är 
biologiska syskon. Kärlek är starkare än blod. Vi ser Guds kärlek i deras liv.

Be för vår familj och familjerna i Felixbyn i Surat Thani. Vi älskar våra barn och gör vårt bästa för att ta hand om dem 
så att de får ett fint liv och en bättre framtid. Men, utan ditt stöd som fadder eller gåvogivare kan vi inte nå målet. Vi är 
tacksamma för er generositet.

Må Gud välsigna er och er familj.
Med kärlek.
Janjira Khunthong och Khunthong familj


