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Kära faddrar och vänner,

Med stor glädje skriver vi till er igen. Vår tacksamhet är 
stor när vi ser hur generöst ni finns med och ger stöd till 
arbetet, både ekonomiskt och med värmande ord. Tack! 
Framför allt så gör det skillnad. Barn som tidigare inte 
hade något hopp för framtiden, har nu fått det dom inte 
kunna drömma om genom att få en mamma, pappa och 
syskon. Barnen och ungdomarna har fått möjlighet att gå 
i skolan och många fortsätter till högre utbildningar för 
att utbilda sig till det dom tidigare bara drömt om. Ni 
kan läsa mer om det från en av våra ungdomar som nu 
kommer att läsa vidare på ett universitet med Teknik som 
huvudämne.

Vi vill än en gång tacka er faddrar för ert trogna stöd. 
Utan er skulle inte Felix Familjeby fungera. Vi jobbar 
så mycket vi kan med att finna nya och fler faddrar och 
understödjare. År 2021 har vi som mål att få in ytterligare 
100 faddrar eller gåvogivare. Det behövs för att vi skall 
kunna rädda fler övergivna barn. 

Det är sommar och vi önskar att ni alla skall få njuta 
och koppla av. Vi alla behöver det. Samtidigt ber vi er att 
inte glömma barnen och familjerna i Felixbyn.

Hjälp oss att sprida information om att bli fadder/
gåvogivare. Kanske vet du någon som vill ge en extra 
engångsgåva eller sommargåva. Det skulle betyda mycket 
för arbetet.

Tack till er som skickade in extra gåvor till att täcka 
behov av kostnader under Covid 19. Nu är situationen 
så mycket bättre och vi hoppas att livet snart skall gå 
tillbaka till de vanliga rutinerna igen.

Hälsningar från familjen BANYAT
Först och främst vill vi tacka för stöd till Surat Thani 

Felix Familjeby i Thailand. Vi är så välsignade av er alla 
som är med och ger stöd genom att vara faddrar eller 
gåvor. Vår familj bor i hus nio och det byggdes genom 
stöd från secondhand-butiken Öppen Hand i Nyköping. 
Vi har tio barn i vår familj. Två av våra pojkar har 
avslutat sina utbildningar och börjat jobba i vår stad. 
Vi har åtta barn som bor hemma 4 flickor och 4 pojkar. 
En av våra pojkar fick ett stipendium för att börja läsa 
på Surat Thani Internationella skola. Han heter B-Safe 
och är snart 7 år gammal. Vi är så tacksamma för det 
stipendium som han fick från skolan som nu kommer 
stå för hans studiekostnader. Samtidigt får han lära sig 
engelska. Under denna tid av COVID 19-pandemin så har 
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alla skolor varit stängda och haft online-klasser för alla 
elever. Den första juli 2021 har vi fått meddelande om att 
skolorna skall starta upp igen.

Vi tackar Gud för att vi fått möjligheten att bo och 
arbeta här och fått öppna vårt hem för våra barn. 

Med vänliga hälsningar,
BANYAT & KOSUM och alla barnen i hus nummer 9

Önskar ni få besök av någon representant från Felix 
Familjeby som kommer och berättar om arbetet att 
rädda barn genom att ge dom en ny familj? Då kommer 
vi gärna till i er församling, på en dagledigträff, till er 
secondhandaffär eller någon annan sammankomst. Ni 
är välkomna att kontakta: Lisa Egerbo Hörnberg för 
information Legerbo@gmail.com eller på mobilnummer 
0703 431016

Vi vill avsluta vår sommar hälsning med ett 
upprop om stöd:

* Sommargåva till Felix Familjeby
* Gåva till vår studiefond
* Gåva till våra omkostnader för familjerna
* Hjälp oss hitta nya faddrar/understödjare till Felix 

Familjeby

Gud välsigne er och vi önskar er allt gott,

Hälsningar från TIM i NOTE och DAWNs familj.
Jag heter Phuree Chairat, men kallas Tim.
Jag tackar Gud som gav mig möjligheten att få flytta in 

till min Felixfamilj. Här fick jag en pappa, mamma och 
bröder och systrar i denna underbara familj. Jag kom för 
att stanna och bli en del av familjen. Tillsammans med min 
familj går jag till kyrkan. Jag håller på att lära mig spela 
gitarr, vilket är mitt favoritinstrument. 

Mina föräldrar finns där alltid redo att stödja mig. Jag 
kom till familjen när jag gick i klass 1. Nu har jag avslutat 
gymnasiet och jag tackar Gud och mina föräldrar som stått 
vid min sida och gett mig råd och stöd. Jag tog examen 
från gymnasiet under sommaren och kommer  nu att 
fortsätta studera vid Surat Thani Tekniska Universitet. 
Anledningen till att jag valde denna linje är att jag är 
intresserad och vill arbeta inom detta område. Teknik 
kommer att föra utvecklingen framåt i vårt land. Jag tror 
att jag redan lärt mig mycket som kommer att vara till stor 
hjälp och vara mycket användbart i min framtida karriär. 
Jag tackar Gud för min familj i Felixbyn där jag fått möta 
så mycket kärlek.

Tack för ert stöd.
Må Gud välsigna er alla,
TIM


