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Kära faddrar och vänner,

Det är med stor glädje och tacksamhet vi skriver till 
er igen. Vi gör det med vetskap om vad som händer i 
vår värld idag genom Covid 19. När vi skrev till er förra 
gången kunde vi inte föreställa oss vad som skulle äga 
rum inom kort i Thailand, och över hela världen. Vi 
trodde nog inte att viruset skulle drabba Felix familjeby 
och Thailand som den kom att göra. Men, så blev det. Vi 
måste nu hålla oss till de regler och rekommendationer 
som ges från myndigheten eftersom Thailand också är 
märkbart starkt infekterat. Våra barn kan inte lämna byn 
och föräldrarna är mycket begränsade var det kan gå och 
vad de kan göra.

Rapporterna som vi har från våra familjer är att 
de mår alla bra. Tillsammans som familjer gör de 
trädgårdsarbete, fixar och reparerar i hemmen, lagar mat, 
sjunger och har gemenskap. I dessa tider av problem 
kan de ändå se att det har blivit kvalitetstid för dem att 
vara tillsammans. Även om de hade andra planer för 
sommarledigheten som nu är i Thailand.

TACK till alla er som skickat en extra gåva till 
familjerna under denna Covid 19-situation. Gåvorna kom 
till stod glädje och nytta, och det ger också familjerna 
möjlighet att göra något speciellt tillsammans med 
barnen.

Vi förstår att några av er kämpar med er ekonomi 
under den tid som nu är, du kanske har blivit ombedd 

att stanna hemma från jobbet för en tid. Denna situation 
påverkar också många människors ekonomi. Vi ber och 
hoppas att allt snart kommer att återgå till det normala. 
Vi förstår att det finns några av er som inte kan betala 
under någon tid. Ta då emot vårt nyhetsbrev som du 
brukar göra. Fortsätt att be för Felix familjeby. Du kan 
börja betala igen när du ser din ekonomi låter dig göra 
det.

Vi vill avsluta detta brev med att önska er allt gott, vi 
ber och tror att vi alla ska komma 
ut ur denna situation starkare 
än tidigare. Låt oss fortsätta vara 
fokuserade på vårt mål och vision 
att rädda fler barn genom att ge dem 
en ny familj.

Som vi alltid presenterar i slutet 
av våra brev till er vill vi berätta 
om våra behov i byn. Om du ser 
en möjlighet att ge lite extra. Det 
behövs nu.

Gud välsigne er,
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Kära vänner,
Jag är glad att skriva till er. Hoppas att ni har det bra 

där ni finns under denna tid av Covid 19. Vår familj har 
mår bra. Vi måste också stanna hemma tillsammans med 
våra barn och vi får inte gå ut ur byn. Alla skolor och 
aktiviteter har avbokats.

Jag heter Banyat och min fru heter Lek. Vi är glada och 
tacksamma att få tjäna Gud och ta hand om våra barn här 
i Felix familjeby. Som jag berättade så står mycket stilla 
på grund av Corona-viruset. Jag vet att samma situation 
finns i hela världen idag. Vi ber för er som är våra barns 
faddrar och gåvogivare varje dag innan vi går till sängs 
och sover. På söndag morgon ser vi på en gudstjänst 
onlinetjänst eftersom vi inte kan gå till kyrkan i nuläget. 

Jag arbetade på Taksin-sjukhuset som konstnär med 
inriktning på design i många år innan jag kom till 
Felixbyn. Vi har 3 biologiska barn och idag har vår familj 
välsignats med ytterligare 7 barn. 

På kvällarna spelar barnen fotboll, volleyboll, basket 
eller cyklar och springer runt i byn. En av papporna leder 
fotbollsträning. Barnen älskar det och många av dem finns 
med och tränar. 

Tack för att ni är med oss som fader eller genom annat 
stöd. 

Må Gud välsigna er och bevara er från Covid 19.
Vänliga hälsningar,
Banyat och Lek, hus nummer 9

Jag heter Punnjisa Petchakit. Jag har bott här 
tillsammans med min yngre bror sedan jag var 7 år 
gammal och min bror var 3 år. Jag känner och jag vet att 
här är mitt hem och mina föräldrar älskar mig och min 
bror. Vi älskar också våra föräldrar. Jag är tacksam för 
mina föräldrar i Felix familjeby och alla andra familjer 
som alltid uppmuntrar mig att göra mitt bästa. Tack till 
alla er alla faddrar och gåvogivare som gör att jag kan 
studera. Jag fick ett nytt liv i min nya familj och jag vet att 
jag nu har fått ett fint och bra liv för min framtid.

Må Gud välsigna er och hålla er borta från Covid 19.
Med vänliga hälsningar
För-B

Vi vill påminna 
dig som ännu 
inte skicka in 
frågefomuläret att 
göra det. Viktigt 
att du returnerar 
det, även om 
du inte önskar 
skatterekuktion 
att du ger ditt 
medgivande för 
GDPR.


