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Kära faddrar och vänner,

Så är det dags att skriva vårt sista 
nyhetsbrev till er för år 2019. Ofattbart 
vad tiden försvinner snabbt.

I Felix Familjeby kan vi se tillbaka 
på ett fantastiskt fint år. Vi är så 
tacksamma för de 16 barnen som vi har 
fått välkomna in till några av familjerna. 
Föräldrar och syskon är glada när 
familjerna växer och blir större och 
större. Tack till er alla som finns med 
och ger stöd genom att vara fadder 
eller ge ekonomiskt stöd. Utan er insats 
skulle vi inte kunna arbeta vidare. Nu 
gör vi det tillsammans som ett stort 
team. Tillsammans kan vi glädja oss åt 
att veta att vi räddat ytterligare några 
barn in till ett nytt liv och en framtid. 
TACK!

När vi blickar tillbaka på året som gått 
så är det några saker vi vill berätta om 
som betytt mycket för oss.

I augusti kunde vi inviga och fira att 
muren/staket runt byn var färdigbyggd. 
Med trummor, flaggor och glada rop 
marscherade barn och föräldrar in i 
Felixbyn och bandet som blev klippt 
bekräftade att muren blivit klar. 
Föräldrarna kan nu känna sig trygga att 
inte barnen ramlar ner i floden.

Våra fladdermöss har försvunnit med 
stöd från många av er. Vi fick hjälp 
att installera några ultraljudsenheter 
i några av husen som gör att ljudet 

skrämmer fladdermusen. 
Tillsammans med det har vi också 
installerat svaga lampor som alltid 
lyser under takåsen. Så nu trivs 
inte fladdermössen längre hos 
oss, då dom vill ha mörker. Vi är 
tacksamma att vi nu ser ett slut på 
detta problem.

Vårt fina bageri/ kök som är 
en fantastisk gåva från en vän i 
Thailand har blivit till stor glädje 
och nytta. En av mammorna är 
ansvarig för denna verksamhet 
och här finner du henne ofta 
tillsammans med några av de äldre 
barnen.

Ett speciellt program i fyra 
steg har inletts för utbildning 
och inspiration för föräldrar och 

barn under hösten 2019 och tidig 
vår 2020. Ett seminarium för 
våra föräldrar under ledning av 
lokala socialarbetare var första 
steget. Därefter åkte alla barn och 
föräldrar på en två dagars resa till 
Bangkok. Där var de på studiebesök 
på museer och andra utbildande 
verksamheter. På väg dit stannade 
man och badade vid havet. Detta 
var dagar av stor glädje och 
gemenskap.

Senare kom Dr Lynda Heiden, 
CA och Psykolog Dana Luncan från 
Caminul Felix, Rumänien på några 
dagars seminarier som också var 
mycket uppskattade. Även lokala 
psykologer önskade få vara med 
under dessa dagar. Föräldrarna fick 
råd och svar på många frågor dom 
hade om sina barn, för att på bästa 
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Hälsningar från ett av våra föräldrapar.
Först och främst vill vi tacka er för att ni finns med i arbetet genom att ge stöd 

till våra barn.
Våra namn är Supot & Wiparat Janton och vi gifte oss för mer än 20 år sedan. 

Gud har välsignat vår familj genom att vi har två biologiska barn och sedan 
har Han har hedrat oss att bli en del av detta arbete och välsignat oss med 8 
barn. Så vi har nu en stor familj med 4 flickor och 6 pojkar. Alla våra barn mår 
bra och bryr sig varandra - vi är tacksamma till Gud för detta. Nästan alla av 
dem kommer från trasiga familjer, alkoholister eller föräldrar som av olika 
anledningar inte kunnat ta hand om sina barn. Några av barnen växte upp hos 
sina morföräldrar eller andra släktingar som tog hand om dem för ett tag innan 
de också gav upp och inte längre ville ta ansvar för barnen.

Förra månaden fick vi ta emot en 3-årig pojke, hans namn är Arim. Detta är 
lite om hans bakgrund. Hans mor övergav honom när han var 8 månader. När 
hans pappa kom ut från fängelset så kunde inte ta hand om pojken på ett bra sätt.

Arim föddes 27 september 2016. Han är älskad av sina nya systrar och bröder 
här i vårt hem. Han är glad och full av skratt. Vi älskar alla honom. Han började 
på dagis i november och det tycker han om. Vi vet att alla barn behöver en 
mamma och pappa och kunna få växa upp i en familj. När barnen flyttar in i 
vårt hem får de känna sig viktiga och bli älskade. Detta är vårt mål, att vara den 
familj de behöver, som finns där och ger trygghet, kärlek och omsorg.

Vi vill tacka er för allt ni gör för våra barn och för oss som familj. Vi uppskattar 
er vänlighet, er generositet och ert kärleksfulla hjärta för arbetet. Vi vill 
uppmuntra er att ha oss i era förböner, att vi får visdom och kraft att vara goda 
exempel för våra barn och fortsätta det goda arbetet.

Julen är en tid att känna glädje och dela med till andra. Vi önskar er allt gott 
under julhelgen tillsammans med era familjer.

Vänliga hälsningar,
Supot och Wiparat Janton
Surat Thani Felix familjeby, Thailand
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sätt fortsätta att ge det stöd som gör 
barnen starka och trygga.

Detta program kommer att avslutas 
i Februari 2010. Ett fint initiativ som 
tagits av våra föräldrar.

Under jan-febr planeras en resa i 
norra Sverige med Mong och Mana 
Rujirayanyong tillsammans med Lisa 
och Lars Hörnberg. Vi kommer att 
informera platser och tider framöver 
då vi har programmet klart.

Till sist vill vi önska er alla en 
riktigt GOD JUL och GOTT NYTT 
ÅR!

Önskan för 2020
Istället för en julklapp, Ge eller 

önska ett fadderåtagande. En julklapp 
som ger glädje under hela året och du 
räddar ett barn.

Ge en extra Julgåva till Felixbyn, så 
vi kan ordna en riktig fin och rolig 
fest för alla barn och familjer

Gud välsigne er alla,


