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Kära faddrar och vänner,

Det är med stor glädje och tacksamhet som vi än en 
gång skriver till er våra fina och trogna vänner och 
understödjare. Vi säger ofta till varandra att vi hoppas 
att ni skall känna och förstå vilken stor betydelse era 
gåvor har. Att se barnen som kom till oss för snart 15 
år nu avsluta sina utbildningar för att börja jobba i det 
yrke som dom så länge sett fram emot. Det känns gott 
i hjärtat. En del av ungdomarna väljer at t fortsätta sina 
utbildningar. Föräldrarna är glada och stolta. De säger 
ofta till oss att de är så tacksamma för det ekonomiska 
stöd som deras barn får och som gör det möjligt för dem 
att studera. Detta är att investera i framtiden! Tack att ni 
står troget kvar med ert stöd. Ni kommer senare i brevet 
att få läsa en hälsning från Namwan som snart är redo att 
gå ut i arbetslivet och jobba.

Under senvåren började vi hoppas och tro att Covid 
19 skulle försvinna från Thailand och att livet skulle 
börja återvända till normalläge. Vi hörde att snart 
skulle Thailand öppna upp för att få turisterna tillbaka 
igen. Alla såg fram emot detta. Under slutet av april 
månad kom nya besked att viruset satt ny fart och 
nu var det värre än tidigare. Familjerna är nu satta 
i karantän. En del av smittan lär ha kommit från de 
många skolavslutningarna där våra barn och föräldrar 
funnits med. Nu väntar vi in vad som kommer att hända 
framöver och vi försöker se ljust på framtiden.

Huspappa Saksit som är ansvarig för kontakterna med 
myndigheterna för att ta in nya barn i våra Felix familjer 
vädjar till oss att se efter möjligheter till stöd från nya 
faddrar. Hans hjärta är fyllt av empati till de många 
barn som inte har en mamma, pappa och familj. Han får 
ständigt förfrågningar från myndigheter om vi kan ta in 
fler barn. Saksit och hans fru som varit med i arbetet har 
10 barn i sin familj. Det är fantastiskt att se den kärlek 
som finns mellan barnen och föräldrarna. Hjälp Saksit 
med att berätta om barnen som behöver ett hem. Berätta 
om fadderverksamheten. Allt stöd, smått som stort 
kommer till välsignelse.

Studiefonden.
Vi är tacksamma till er som sätter in en extra gåva till 

ert fadderbarn eller Felixbyns studiefond som gör det 
möjligt för våra ungdomar att studera. Med stolthet visar 
de upp sina diplom om att de gjort ett bra jobb i skolan, 
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och ofta ligger dom bland dom bästa i sina klasser.
Tack till er alla som skickat extra gåvor till barnens 

födelsedagar, renovering av husen etc,. Det är era fina 
gåvor som bär arbetet.

Har du födelsedag eller firar något framöver. Tag med 
dig Felixbyn i festen! Det är svårt att samlas nu vet vi alla. 
Men, du kan kan vara med och fira genom att berätta för 
din familj och dina vänner att dom kan ge en gåva till 
Felix Familjeby. Tillsammans kan vi göra skillnad i vår 
värld!

Till er som är faddrar finns också med ett nytaget foto 
på familjen som ni stöttar. Sätt upp det på någon plats 
där ni kan se dem varje dag!

Med önskan om en riktigt fin och skön sommar och 
Guds rika välsignelse

Hälsning från Namwan
Jag har nu avslutat min gymnasieutbildning och 

kommer att fortsätta att studera på Rajabhat Universitetet 
i Surat Thani om några månader. Jag kommer att fortsätta 
att mina studier i management med fokus om arbete 
inom livsmedelsbranschen. Jag tycker om och jag älskar 
thailändsk matlagning, thailändska desserter och bakverk. 
Med glädje lagar jag mat och bjuder min familj. Jag 
använder curry i det mesta jag lagar. Jag var glad när jag 
kom på ett recept till en egen efterrätt som blev så god 
så jag fick sälja den på skolan och det gav mig en liten 
inkomst. När jag gick på gymnasiet upptäckte jag själv att 
jag kunde prestera bättre akademiskt än vad jag trodde. 
Detta gör att jag nu vill fortsätta att studera för en framtida 
karriär i livsmedelsbranschen och för det måste jag lära 
mig mer. En dag hoppas jag kunna öppna min egen 
restaurang. Jag är mycket tacksam för att ni finns med och 
stöder mig. Genom ert stöd fick jag föräldrar, underbara 
syskon och en familj. Ett hem med mat att äta, och här fick 
jag möta Guds sanna kärlek och familjens värme. Även om 
vi aldrig har träffat varandra vill jag tacka för ert stöd och 
hoppas ni kan finnas kvar ytterliga en tid tills jag avslutat 
min utbildning. Jag ber för er alla regelbundet och jag 
hoppas att ni skall slippa Covid 19.

Gud välsigne er
Namwan


