K

jære alle sammen. Tusen takk for alle bidragene til Safe Haven Orphanage
gjennom hele 2014. Det er takket være dere og deres bidrag, Tasanee kan
gi barna en trygg oppvekst med et hav av muligheter. Bidragene deres er
den eneste faste månedlige inntektskilden til barnehjemmet. Selv om andre med
ujevne mellomrom bidrar med både nye bygg, mat og leker, er det de 127.800
kronene dere har bidratt med i 2014 som har gitt 64 barn fra 3 uker til 18 år,
mulighetene, omsorgen og tryggheten de fortjente i året som gikk.

Tusen takk for støtten!

Lørdagslunsj på Safe Haven Orphanage. Denne gangen er det nudelsuppe som blir servert av en thailandsk
politimann og familien hans. Sønnen blir 14 år og foreldrene vil han skal gi bort noe av gaven.

M

an sier ofte at ”intet
nytt er godt nytt”, og så
også i dette tilfellet. Det har
desverre tatt altfor lang tid
fra forrige oppdatering. Den
gode nyheten er at vi har
fått en ny kollega og Ole
Gunnar Michelsen har nå
ansvaret for oppdateringer
fra Safe Haven Orphanage.
Målet er å gi dere oppdateringer fra storfamilien to
ganger i året.
Mvh Line Ramstad.

Her er Ole Gunnars
første oppdatering:

G

yaw Gyaw har en
perifer rolle i forhold til
barnehjemmet. Tasanee har
full råderett over bidragene.
Det eneste vi gjør, med
unntak av å besøke Safe
Haven i ny og ne, er å sørge
for at de pengene dere
bidrar med hver måned
kommer frem til Tasanee.
Og det gjør de!

For tiden bor det som sagt
64 barn på barnehjemmet.
Det er hektiske dager for
de 7 ansatte, men takket
være et unikt samhold i den
store familien, får de hjulene
til å gå rundt. De eldre
barna hjelper de yngre
med både trøst, omsorg,
og bleieskift. Hadde det
ikke vært for dette unike
samholdet barna imellom,
hadde det vært utrolig mye
vanskeligere.
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Tasanee og Ole Gunnar

Å

besøke Safe Haven er
en alltid en sann glede.
Selv om mange av barna
har hatt en tøff start på livet,
er det utrolig å se hvor lykkelige de er under Tasanees
omsorgsfulle vinger.
Første gang jeg besøkte
Safe Haven Orphanage
var våren 2012. Et av barna
som gjorde størst inntrykk
på meg den gangen, var
en 12-13 år gammel jente.
Navnet hennes forblir en
hemmelighet, da det
er historien som er den
viktigste.
Det var umiddelbart helt
tydelig at denne jenten
hadde vært igjennom
noe svært traumatisk.

Hun var usikker, og veldig
oppmerksomhets- og
omsorgssyk. Hun satt for
seg selv og tredde perler
på en snor, og ble fra seg
av begeistring da vi spurte
om vi kunne få prøve. Min
venninne Ingrid satte seg
ned ved siden av henne, og
hun la umiddelbart hodet i
fanget hennes, holdt henne
hardt og lenge i hånden,
og nektet å gi slipp. Da
mine elegante pølsefingre
skulle prøve seg på å tre
perler, men gang på gang
bommet på den nesten
usynlige tråden, strålte hun
opp. Det var kjekt å se
henne smile, men samtidig
sårt da jeg hadde fått vite
deler av historien hennes.

Hun hadde blitt utsatt for
seksuelle overgrep siden
tidlig barndom. Det var et
trist møte den gangen.
Da jeg besøkte barnehjemmet i mars i år, møtte
jeg henne igjen. Det som for
tre år siden var en usikker
ung jente, var nå blitt en
selvsikker ung kvinne. Hun
spøkte og lo, og snakket i
vei om alt med alle. Hun
tok seg av de mindre barna
med kos, dans og bleieskift.
Utviklingen til denne
unge kvinnen over denne
treårsperioden er intet
mindre enn bemerkelsesverdi, og forteller en del om
hvilket arbeid som gjøres i
Ban Tha Song Yang, hos ”Big
Mama on the Rocks”.
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Man har selvsagt ikke de
samme mulighetene til
profesjonell oppfølging av
psykiatrisk helsepersonell
for denne typen overgrep
som man har i Norge. Det
viktigste er uansett at barna
har trygge og forutsigbare
rammer, omsorg og
kjærlighet fra dem rundt,
og at de føler seg både sett
og elsket. Nettopp det gjør
barna hos Tasanee!

for et godt liv, takket være
Tasanee og hennes store
hjerte og utmerkede filosofi.

hun har sikret seg gjennom
de senere årenes
oppmerksomhet.

Barna går på den
thailandske skolen i
landsbyen, og får en god
utdannelse. De eldste
barna får muligheten til
universitetsutdannelse,
høyskole, teknisk fagskole
eller lignende på både
regionalt og nasjonalt plan.

Der blir hver og en av dem
sett og løftet opp. Selv med
et tøft utgangspunkt får
de de beste forutsetninger

Dette er helt eksepsjonelt
og er takket være Tasanees
fokus på utdannelse og
de mange kontaktene

Men selv om barna vokser
opp, får utdannelse og et
egne liv, glemmer ingen
av dem hvor de kommer
fra. Derfor er Safe Haven
Orphanage ofte fullt av
flotte unge voksne kvinner
og menn, som en gang var
små barn under Tasannees
omsorgsfulle vinger.
For som Per Fugelli ville sagt
det: Man tar jo vare på
flokken sin.

Tasanees egen datter, Chom, var den første av barna til å fullføre universitetsutdannelse. Hun er et
fantastisk forbilde, og 5 år senere er flere av barna i gang med utdanning på både høyskoler,
tekniske fagskoler og universiteter.

På vegne av Gyaw Gyaw,
Ole Gunnar Michelsen
Vi er på jakt etter nye faddere. Kjenner du noen som ønsker å støtte Tasannee og Safe Haven Orphanage på en
månedtlig basis, send en mail til ole@gyaw.org. Med unntak av transaksjonskostnader overføres inntektene i sin helhet.
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