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Välgörenhet
Succéskola

På området finns det en butik för begagnade produkter, 
en biltvätt och det egna bageriet med tillhörande café. Det 
finns en matsal där man i princip alltid lagar mat. När 
frukosten är över börjar lunchen förberedas och så slutar 
dagen med kvällsmat. Alla hjälps åt att duka av och ta 
hand om disken, att man sitter i en rullstol verkar inte vara 
något hinder. Det är fantastiskt att se hur man hjälps åt 
vid förflyttningar. Det finns något speciellt inom området, 
ett lugn, ett växande självförtroende och en inget-är-omö-
jligt-attityd. En skola för unga vuxna med rörelsehinder 
har visat sig vara en succé. Vi fick veta av Emma att det vi 
såg den här otroligt givande dagen är bara en liten del av 
vad Father Ray Foundation står för.

Alla barn har rätt till utbildning
Det thailändska skolsystemet börjar med treårig försko-
la innan grundskolan (elementary school). Årskurserna 
ett till sex följs av högstadiets (lower secondary school) 
sjunde till nionde klass. Efter nian kan man välja att gå 
på yrkesskola (vocational school) eller gymnasiet (upper 
secondary school). Alla barn har rätt att gå i skolan även 
de barn som har fattiga föräldrar eller inga föräldrar alls. 
År 1990 öppnade Fader Ray  the Redemptorist Home for 
Street Kids med hjälp av den svenska stiftelsen Save the 
Children i centrala Pattaya. Det var början på det som 
idag kallas Father Ray Children’s Home i östra delarna av 
Pattaya och för tillfället bor 130 barn där.  

Vana att leva vind för våg
I början var det svårt att få barnen att leva ett mer inrutat 
liv med någon som talade om för dem hur de skulle bete 
sig. Många var vana att leva på gatorna och gå och kom-
ma när de ville. Att dessutom tvingas gå i skolan var en 
inskränkning i den personliga friheten för många. Efter-
hand blev ändå tryggheten att ha ett ”hem” den avgörande 
faktorn. Många solskenshistorier finns att berätta bland de 

130 barn som numer gärna kommer ”hem” efter skolan. 
Från ”hemmet” körs barnen till och från skolan av en 
pick-up, skoluniformer, böcker, skrivmaterial allt betalas 
av stiftelsen. Utbildningen är numer gratis i Thailand.

En skola för döva och en för blinda
Stiftelsen har också ett barhem för föräldralösa barn, en 
skola för döva och en skola för blinda. Det finns så många 
barn som behöver all hjälp de kan få. Många har mist 
sina föräldrar i unga år, många utsätts för våld och andra 
övergrepp, obetalt barnarbete är utbrett och oftast har inte 
familjerna råd med de nödvändiga basvarorna, kläder och 

mat. Leksaker är ren lyx. Father Ray Foundation ser för 
tillfället till att 850 barn har ett drägligt liv. Under årens 
lopp har mer än 6000 barn lotsats igenom stiftelsen olika 
avdelningar och många har idag ett arbete som lyft dem 
ur fattigdom. Vi får höra berättelser om systrar och bröder 
som fått stipendium för vidare studier på universitet. Busi-
ga grabbar som hittat rätt, tjuriga tjejer som fått livsglädje 
och ett värdigare liv. Och viktigast av allt är stiftelsen 
slogan ”We never turn a needy child away”.

“We nev- er turn 
a needy 

child 
away”
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Donera gärna allt tas tacksamt emot
Kontonamn: Father Ray Foundation
Bank: Bangkok Bank
Branch: Banglamung Branch
Konto nr: 342-3-04125-4
Swift Code: BKKBTHBK

Glada barn

Father Ray nursery

Yrkesskoleklass

Datorkunskap

Emma McNamara Givare med Emma


