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Thomas fi nder sin mor
Child Protection and Development Center
Father Ray’s børnehjem trænger til en kærlig hånd

Thomas fi nder sin mor
Af Christel Lüttichau

Vi indsamler penge til de humanitære børneprojekter Pattaya Orphanage, Father 
Ray Foundation og Child Protection and Development Center i Pattaya, Thailand. 
Projekternes humanitære arbejde hjælper mere end 1.500 børn og unge til et bedre 
liv gennem uddannelse og selvopretholdelse. 

Fundamentet for hjælpearbejdet blev lagt af den amerikanske katolske præst, Father 
Ray Brennan, der viede mere end 40 år af sit liv til at hjælpe Pattayas børn og unge 
frem til sin død i august 2003. Formålet med Fr Brennans arbejde var at give børnene 
tag over hovedet, en uddannelse og evnen til at varetage sig selv, når de blev voksne 
- dette formål støtter Den Danske Pattaya Fond.

Thomas Thomsen, 22, tog alene til 
Thailand for at møde sin mor, da han 
fandt ud af at hun var meget syg og 

ikke havde langt igen. Det blev et vigtigt møde 
og det var en ny Thomas, der vendte hjem 
til Danmark. Klogere, mere selvstændig og 
8 nye familiemedlemmer rigere.

To breve i en bankboks, startede Thomas 
Thomsen´s rejse til Thailand i juli-august i 
år. Han havde længe kigget på brevene og 
nu besluttede han sig for at få hjælp til at få 
de håndskrevne tegn oversat. Nysgerrighed 
havde overmandet ham. Brevene var fra 
hans biologiske familie i Thailand, skrevet 
på thai og derfor ulæselige for Thomas. Men 
nu skulle det være slut. Han ville vide, hvad 
der stod, og han besluttede at tage kontakt 
til programmet Sporløs, for at få hjælp til at 
løse gåden og fi nde ud af, hvor han kom 
fra og hvem hans forældre var.

”De var søde og hjælpsomme og inden 
længe havde de fået brevene oversat og 
fundet frem til min mor, gennem det børne-
hjem i Pattaya, som tog i mod mig som lille. 
Det viste sig at min mor var meget syg af 
lungesygdommen Kold, måske ikke havde 
langt igen og hun orkede ikke at skulle fi lmes 
og interviewes, så i stedet fi k jeg selv alle 
oplysninger og besluttede mig for at tage til 
Thailand alene for at møde min mor inden 
det var for sent” fortæller Thomas, der tog af 
sted fem dage efter at have fået besked fra 

Sporløs-redaktionen. Hans mor var indlagt 
i storbyen, Ayuttaya, nord for Bangkok, tre 
timer fra Pattaya. Hospitalet var rejsens mål.

”Brevene forklarede, hvorfor hun valgte at 
adoptere mig for nu 22 år siden. For allerede 
den gang var hun syg og havde ikke penge 
til at tage sig af mig og derfor kom jeg på 
børnehjem. Min far nævner hun ikke noget 
om. Jeg tror hun solgte sig selv den gang 
og derfor har jeg ikke spurgt” siger Thomas.

Thomas´ danske forældre havde altid 
støttet ham i at når han var klar til at tage 
til Thailand og fi nde sine rødder skulle han 
gøre det, og de ville gerne med. Men han 
foretrak at rejse alene og det blev hans 
første fl yvetur uden sine forældre og en 
grænseoverskridende oplevelse i sig selv. 

”Det var en stor beslutning for mig 
og mødet med min mor og min familie 
har gjort mig mere sikker på mig selv. 

Om Den 
Danske
Pattaya Fond

Father Ray’s børnehjem 
trænger til en kærlig hånd. 
Hjælp os med at række den.
Af Christina Obel

Father Rays Children’s Home, tidligere 
Hjemmet for Gadebørn, blev opført i 
slutningen af 90’erne, da forholdene 

blev for trange på hjemmet inde i byen. Og 
helt bevidst valgte Father Ray at lægge 
hjemmet et godt stykke uden for byen, så de 
tidligere gadebørn ikke skulle blive fristet til at 
vende tilbage til det liv, de havde vænnet sig 
til i Pattayas hårde miljø. Oprindeligt kunne 
hjemmet huse 50 børn og unge, men i år 2002 
sponserede Rønde Rotary Club en bygning 
til pigerne, og to år senere opførtes den nye 
bygning til drengene, så børnehjemmet nu 
kan huse 300 børn og unge.

Desværre har de seneste års økonomiske 
udfordringer betydet, at hjemmet ikke har 
haft økonomi til at modtage nye børn, når 
”gamle” er kommet videre ud i livet, så i 
øjeblikket er der 131 børn, som lever et liv 
i trygge, omend meget nedslidte, rammer 
på stedet. 69 drenge og 62 piger. Og, som 
det vil fremgå af billederne, er det særligt 
køkkenet, den store spisesal drengenes 
trappeopgang og deres badefaciliteter som 
trænger til en omfattende renovering. Selv 
med det i øjeblikket relativt lave antal beboere 
producerer køkkenet mere end 120.000 

måltider om året, hvilket naturligvis betyder 
et kæmpeslid på et byggeri og inventar, 
hvor man allerede fra starten havde måtte 
spare, hvor der spares kunne. Gennem 
et videoklip på vores hjemmeside, www.
dendanskepattayafond.dk gennemgår den 
danske frivillige, Lene Birkeholm, alle hjemmets 
kritiske områder, og det er vores store håb, 
at vi, i Den Danske Pattaya Fond, vil være i 
stand til at samle en væsentlig del af de i alt 
642.358 kr., som renoveringen vil koste. Bl.a 
søger vi om tilskud fra forskellige fonde, men 
hver en krone tæller, og, via hjemmesiden, vil 
vi løbende holde vores bidragydere orienteret 
om, hvordan indsamlingen skrider frem. På 
nuværende tidspunkt har vi allerede modtaget 
tilsagn om 75.000 kr fra en enkeltperson, 
så selvom der er lang vej endnu, er vi glade 
for at kunne sige: Vi er kommet rigtig godt 
fra start, og vil gøre en stor indsats for at 
komme i mål hurtigst muligt, så Father Ray 
organisationen kan koncentrere sig om 
det, de gør bedst: Aldrig at afvise et barn, 
der har brug for hjælp! Bidrag der skal gå 
til byggeriet, bedes mærket ”Father Ray’s 
Børnehjem” på indbetalingen.  

Drengenes bygning.

Fliserne omkring køkkenvaskene er stærkt 
nedslidte, hvilket gør det svært at holde
hygiejnen på helbredsmæssigt forsvarligt niveau.

SÅDAN KAN DU
STØTTE BØRNENE
DEN DANSKE
PATTAYA FOND AF 2003
BLEV STIFTET DEN 1. MAJ 2003.
Fonden er godkendt af myndighederne 
som velgørende fond. Dermed er Fonden 
fritaget for at betale skat af de indbetalte 
donationer og sponsorerne har ret til at 
fratrække donationerne fra i skat for bidrag 
i år 2012 op til kr. 14.500,00, forudsat at 
fonden får tilsendt den enkelte bidrags-
yders cpr.nr. inden årets udgang. Der er 
ikke længere nogen minimumsgrænse. 
Alle bidrag kan således uanset størrelse 
betales med fradragsret. 
Fondens formål er primært at formidle 
sponsorstøtte til Pattaya Orphanage og 
The Father Ray Foundation i Thailand 
samt endvidere yde støtte til the Pattaya 
Orphanages støtteorganisation CPDC 
(Child Protection and Development Center). 
Arbejdet i Fonden er ulønnet. 
Sponsorbidrag kan indbetales til Sydbank, 
reg.nr. 8075 konto nr. 01 44 679.
Den Danske Pattaya Fond af 2003 c/o Bang 
+ Regnarsen Advokater, Store Kongensgade 
49, 1264 København K, tlf. 70 27 71 75
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Nu ved jeg, at jeg har en familie et andet sted. 
Jeg er blevet klogere og mere selvstæn-
dighed. Jeg kan selv. Det er godt at vide.” 

Men han glemmer ikke, da nervøsiteten 
for alvor tog fat i ham udenfor hospitalet i 
Thailand lige før han skulle se sin mor.

”Jeg bliver ellers ikke nervøs, men da 
jeg stod der var jeg godt nok nervøs” husker 
han og stemmen skælver lidt. 

Selve mødet har han svært ved at sætte 
ord på for det blev en følelsesmæssig 
rutschetur og en mærkelig oplevelse. Han 
havde taget et album med billeder fra sin 
barndom med. En tolk fra børnehjemmet 
og to danske piger Tine Skogen Lassen 
sygeplejerske og Tine Alrø Christensen, DTU 
studerende, som på det tidspunkt arbejdede 
som frivillige på Pattaya Orphanage og i 
CPDC, var også med på turen. Så, han var 
ikke alene på sygestuen.

”Min mor var så lille og utrolig tynd og 
begyndte, at græde da jeg viste hende bil-
lederne. Hun havde slanger i næsen og jeg 
besluttede mig for at købe et ilt apparat til 
hende, så hun havde mulighed for at komme 

hjem til sin familie på besøg. Det kostede 
1000 kr. og var ikke noget hun selv havde 
råd til” fortæller Thomas, som sammen med 
Tine og Tine gik ned på det lokale apotek 
og købte hele udstyret. De danske piger 
gav Thomas´ mor 500 kr., nok til at fylde 
iltapparatet op 5 gange. Det åbnede en helt 
ny verden for den syge kvinde og der blev 
stor glæde på sygestuen.

Thomas, Tine og Tine og tolken fra 
Pattaya blev inviteret hjem til familien, hvor 
moderen boede indtil hun blev for syg. Det 
blev et møde med 8 nye familiemedlemmer 
i et træhus på pæle ude på landet. Mode-
rens søster og bror, to søskende mere og 
deres børn, som sov fordelt i to rum med 
to sofaer og et skab. De levede af at lave 
håndskårne træmøbler og Thomas fi k en 
lille skammel med hjem.

”Jeg var nok lidt i chok for det var mær-
keligt at møde sin biologiske familie så langt 
væk i en så anderledes kultur. De var alle 
søde, kærlige og omfavnende, men også 
generte. Det sværeste var den sprogbar-
riere som skilte os og som ikke brydes, når 

alt skal gå igennem en tolk” fortæller han.
Thomas er tilbage i Kolding nu, men 

holder kontakt med familien via Facebook 
og med hjælp til oversættelse fra sekretæren 
fra børnehjemmet. Hans mor har det efter 
omstændighederne godt og han vil gerne 
tilbage til Thailand næste år sammen med 
sin danske familie.

”Jeg har en indre konfl ikt i mig i forhold 
til, hvor meget jeg skal bekymre mig om min 
mor og familien i Thailand nu, hvor de er 
blevet en del af mit liv. Men det var en vig-
tig rejse for mig og jeg vil anbefale andre 
adoptiv børn at gøre det samme, men først 
når de føler sig klar. Det er vigtigt at være 
afklaret med sig selv om, hvad man vil med 
mødet og hvilke spørgsmål man vil stille. 
Man skal ikke møde sin biologiske familie 
for tidligt. Det kræver modenhed og man 
skal selv kunne rumme den stærke ople-
velse det er at møde sine forældre og der-
med sine biologiske gener. Jeg håber jeg 
kan tage tilbage og undervise i engelsk og 
dermed give mit personlige bidrag til mit 
fødested” slutter Thomas. 

Child Protection and 
Development Center 
Af Otto Christian Vang

I daglig tale kaldet CPDC.

Som det fremgår af formandens indlæg 
i dette nyhedsbrev, er det med virkning 
fra den 1. oktober 2012 nu også muligt 

at støtte organisationen CPDC via Den Danske 
Pattaya Fond, og derved samtidig opnå et 
skattemæssigt fradrag efter gældende regler 
for velgørenhedsorganisationer.

CPDC startede ganske småt i april 
2008 som følge af, at medarbejdere hos 
Pattaya Orphanage havde konstateret et 
behov for at tilbyde gadebørn og hjemløse 
børn i alderen 5-18 år et tilholdssted, hvor 
de havde mulighed for at få faste rammer i 
deres til tider meget omtumlede tilværelse. 
Netop den gruppe børn havde Pattaya 
Orphanage ikke mulighed for at hjælpe på 
selve børnehjemmet og med ca. 60 børn og 
unge på CPDC i dag, har historien bevist, 
at behovet for CPDC var uhyggeligt aktuelt.

I løbet af kun 4½ år har CPDC udviklet sig 
til et meget velfungerende center, der udover 
husly, mad og tøj også tilbyder beboerne 
undervisning, sportsaktiviteter, social tryghed 
samt regelmæssig sundhedskontrol.

Khun Toy, som mange sikkert kender 
fra hendes mangeårige virke på Pattaya 
Orphanage, står sammen med en fl ok meget 
dedikerede medarbejdere, for den daglige 
ledelse, samtidig med at Khun Toy fortsat 
tager sig af hele adoptions formidlingen fra 
Pattaya Orphanage.

CPDC centret er placeret et godt stykke 
væk fra Pattayas centrum, hvilket skyldes 
to væsentlige årsager. Takket være afstan-
den til Pattaya centrum er det nemmere at 
holde de unge beboere væk fra fristelserne 
i centrum, samtidig med at omkostningerne, 
ved at etablere centret i Pattayas udkant, 
har været væsentlig lavere.

I dag består centret af 8 selvfungerende 
boliger, hver med en plejemor som husets 
daglige overhoved. 3 af husene er beboet af 
piger og 5 er beboet af drenge. Måltiderne 
tilberedes og spises i et nyt spisehus med 
et moderne og rationelt køkken. Spisehuset 
er placeret centralt midt i centret.

Ud over den daglige skolegang på den 
nærliggende buddhistiske skole undervises 
beboerne også i centrets velfærdsbygning, hvor 
der bl. a. er et lille bibliotek samt et computerrum.

Sportsaktiviteterne foregår på en stor 
sportsplads på centret, og indenfor det se-
neste år er sportspladsen blevet overdækket 
af et stort tag, som beskytter sportsudøverne 
mod sol samt monsunregn.

I tilknytning til centret er der etableret 
såvel køkkenhave, fi skedam, hønsegård og 
svinesti. Alt arbejde her udføres naturligvis af 
centrets beboere og er stærkt medvirkende 
til, at holde de daglige omkostninger på et 
yderst rimeligt niveau. Takket være dette, 
er det årlige madbudget pr. beboer omkring 
D. Kr. 1000,-, hvilket jo i sig selv er ganske 
imponerende.

Den daglige drift af centret sker i tæt 
samarbejde med organisationen Human 
Help Network Thailand og via hjemmesiden 
http://www.hhnthailand.org/en/projects/
child-protection-and-development-center/  
kan alle interesserede læse mere om dette 
fantastiske projekt, ”ligesom man kan, via 
hjemmesiden, kan foretage en Virtual Tour 
gennem centret og konstatere, hvor utrolig 
langt man er kommet på kun 4½ år”.

Alle, der har mulighed for det, burde 
afl ægge CPDC et besøg, stedet er en 

FORMANDEN 
HAR ORDET
Som det vil fremgå af dette nyhedsbrev 
har fonden med Civilstyrelsens god-
kendelse fået justeret sine vedtægter, 
således at der nu er mulighed for fra 
fondens side også at yde støtte til the 
Pattaya Orphanage’s søsterorganisa-
tion Child Protection and Development 
Center (CPDC), under the HHN Fou-
ndation i Thailand. 
Der er lokalt et meget stærkt partner-
skab mellem the Pattaya Orphanage 
og CPDC. 
De der således direkte ønsker at støtte 
CPDC gennem den Danske Pattaya 
Fond skal blot i tilknytning til deres 
indbetalinger anføre, at støtten bedes 
videregivet til CPDC. 
Man kan nærmere læse om det store 
arbejde, der udføres for CPDC på 
www.hhnthailand.org. 
Her op til jul håber vi på en forstærket 
støtte til the Pattaya Orphanage og til 
the Father Ray Foundation, der begge 
yder en helt uvurderlig indsats overfor 
de mange blinde, døve, invalide og 
forældreløse gadebørn. 
Jeg skal samtidig benytte lejligheden 
til at takke for de mange gode bidrag, 
der er ydet i løbet af året.
Endelig skal jeg på bestyrelsens vegne 
benytte lejligheden til at ønske alle 
læsere af nyhedsbrevet en rigtig glæ-
delig jul og et lykkebringende år 2013.

spændende positiv oplevelse hvor der 
virkelig gøres en kæmpe indsats daglig for 
at hjælpe udsatte børn og unge tilbage på 
ret spor igen.

Selv relativt små beløb gør en kæmpe 
forskel, via Child Protection and Development 
Center i Pattaya, takket være en samling 
dygtige og meget dedikerede lokale medar-
bejdere assisteret af en samling internationale 
frivillige hjælpere.

Den Danske Pattaya Fond har set det 
som en naturlig udvidelse af vores arbejde 
omkring Pattaya Orphanage at støtte op om 
dette projekt og er taknemmelige over, at 
Civilstyrelsen i Danmark nu har givet os 
deres godkendelse hertil. 

CPDC har eget sundhedscenter

Typisk værelse på CPDC

På CPDC lærer børnene også 
at omgås socialt

G. N. A. V. kontor
Fremhæv


