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Kära faddrar och vänner,

Med önskan om en god fortsättning på det nya året 
börjar vi vår hälsning till er. Vi ber, hoppas och tror att det 
skall bli ett bra år för oss alla och att vi snart skall kunna 
börja leva och återgå till våra vanliga rutiner. Att det skall 
kännas tryggt för våra barn och ungdomar att gå tillbaka 
till skolan och att vi alla skall kunna börja umgås igen 
som tidigare. Under en tid såg kurvorna med Covid 19 
ut att minska i Thailand och vi var glada och tacksamma.
Så satte det fart igen och samma tendens ser vi i många 
länder idag. Vi tror ändå att 2021 skall bli ett bra år. Vi 
försöker finna nya vägar och ideér hur vi skall nå ut med 
information att det fortfarande finns många barn som 
väntar på att få en mamma, pappa och familj. Hör gärna 
av dig till oss om du ser ett sätt eller möjlighet för oss att 
förmedla vår vädjan om stöd till Felix Familjeby.

Trots alla restriktioner som varit och fortfarande är 
har våra familjer i Felixbyn varit fantastiska att hålla 
igång sina dagliva liv och gjort många saker tillsammans. 
Aktiviteterna har varit många och roliga. I allt detta som 
blev en motgång har dom ändå kunnat göra mycket fint av 
tiden tillsammans hemma med att laga mat, leka, sjunga, 
spela och jobba i trädgården. Det har alltid funnits starka 
band mellan barnen och föräldrarna och under dessa 
månader har de kommit varandra ändå närmare.

TACK
Tack till er alla som gav ett extra stöd till ert fadderbarn, 

familj eller Felixbyn till jul. Ni skall veta att era gåvor kom 
till stor glädje och nytta. Detta gjorde att våra familjer 
kunde fira en fin julhelg tillsamman och att barnen fick 
julklappar. För barnen som flyttat in under året var det en 
stor upplevelse att få fira jul och få en julklapp. Familjerna 
klädde sina Thailändska jul-granar och dekorerade fint 
med ljus och glitter och i den tropiska värmen kunde alla 
känna atmosfären av jul. Fantastiskt!

Som föräldrar och ledare i Felixbyn började vi snabbt 
oroa oss för hur vi skulle klara vår ekonomi och om vårt 
stöd skulle fortsätta att komma in som tidigare. Vi är starkt 
beroende av er våra kära faddrar och gåvogivare i arbetet. 
En del av våra Thailändska gåvogivare började få det 
ekonomiskt kämpigt och måste ge upp sitt stöd, då många 
av dem förlorade sina jobb genom att turismen uteblev. Vi 
fick samma information från andra länder om att många 
förlorade sina arbeten eller blev permitterade. Trots allt 
detta har vi fått uppleva ett stort och fantastiskt stöd från 
så många av er. Tack att ni fortsatt att stå troget kvar och ge 
stöd. Vi hoppas att Thailand snart skall kunna öppna upp 
för turismen igen och många skall kunna återgå till sina 
arbeten. Samma sak önskar vi i alla länder.

Vi har nu börjat ett nytt år och med det följer nya 
utmaningar. Vi vill så gärna ta in fler barn och efterfrågan 
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är stor för barn som behöver få en familj. Det är ändå med 
en viss tveksamhet som vi i nuläget känner att vi måste 
säkra vår ekonomi innan vi tar beslut tt välkomna fler barn 
in i familjerna. Vi fick en förfrågan under juldagarna om 
en liten flicka som behövde ett hem. Hon hade ingenstans 
att ta vägen. Det var julhelg och vi kände att vi får ta ett 
steg i tro och lita på att stöd kommer in till Anchan som 
hon heter. Kanske känner du någon som vill bli fadder 
till Anchan eller ett annat barn. Berätta om Felixbyn där 
övergivna barn får en familj. Allt stöd som kommer in, 
smått som stort är välsignat. Vi tror på framtiden och vi 
tror att våra barn som växer upp i familjerna kommer att 
vara den generationsom i framtiden som leder Thailand 
framåt.
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Hälsningar från Anchans mamma Aoi.
Jag är mamma till barnen som bor i hus nummer 8 i 

Felix Familjeby. Jag är glad att skriva berättelsen om min 
familj som växer med fler och fler barn. Alla våra barn går 
i skolan och varje dag kör pappa Art dem dit. Barnen och 
ungdomarna tycker om att gå i skolan och att göra sina 
läxor  Barnen är också involverade i många aktiviteter 
i kyrkan. Vi firar födelsedagarna i familjen och det gör 
vi med att sjunga en födelsedagssång och att äta tårta. 
Då är det fest och barnen är glada. I oktober månad var 
det planerat att barnen skulle åka på läger. Detta var de 
glada för och såg fram emot mycket. Men, på grund av 
COVID19-situationen fick allt ställas in till barnens stora 
besvikelse. Varje torsdag finns jag tillsammans med dom 
andra mammorna i bageriet som vi byggt i Felixbyn. 
Vi pratade om hur vi skulle kunna tillbringa mer tid 
tillsammans och då kom vi fram till att vi möts i bageriet. 
Här bakar vi apelsinkakor, kokoskakor och brownies. 
Ungdomarna i familjerna hjälper till genom att sälja det 
vi bakar på någon marknad i vår stad och på så sätt får 
vi in mer pengar till arbetet. Vi har nu firat jul och barnen 
var väldigt glada. I slutet av december fick vi en ny flicka 
i vår familj, hon är 8 år gammal och heter Anchan. Hennes 
pappa försvann när hon föddes och mamman har dödats i 
ett liv fyllt av droger.

Jag är också tacksam för vår Hanna som nu är hon 9 
år. I tredje klass valdes hon att representera klassen i en 
akademisk tävling I naturvetenskap. Eftersom hon fick 
högsta poäng var hon väldigt glad och tacksamt till Gud. 
Vi hoppas att ni alla njutit av julen och att ni mår bra från 
Covid19.

Ett Gott Nytt År önskar vi er
Med kärlek Aoi & Art Phayakkhachard-familj 

Jag heter Chulalak Borirar och kallas Am. Jag är 16 
år gammal och studerar på Surat Thani yrkeshögskola 
i ämnet turism och hotell. Anledningen till att jag ville 
studera det här ämnet är att jag tycker om att lära mig 
andra språk och vill gärna jobba i ett service yrke. Jag 
tycker om att titta hur bra service ges när jag är ute och 
reser och att se tacksamma människor. Jag började tänka 
på vad jag skulle utbilda mig till. 

Jag bad till Gud och han vägledde mig att börja 
studera på yrkeshögsskolan. Jag tackar Gud och för att 
jag fick chansen att studera vad jag tycker om. Min dröm 
är att arbeta på ett hotell utomlands och en dag vara chef 
för ett hotell. 

Tack för att du är med mig som fadder och ger stöd 
och även genom den hjälp jag får genon Felixbyns 
studiefod. Jag är så tacksam. 

Gud välsigna er alla, Am

Inför år 2021 vill vi inspirera er alla som har något att fira 
eller önskar ett projekt till något att kontakta oss. Ditt beslut 
kommer att göra dig glad och välsignad!

Vi fortsätter lägga fram det behov vi har som ligger 
framför oss i Felixbyn:

• Fler faddrar/gåvogivare
• Renovering av golvet i vårt Allaktivetshus Det blev 

vattenskada under monsunperioden
• Till våra studiefond för våra ungdomars utbildning


