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Handicappede bringer 
skam over familien
Af Kasper Nesager-Hansen

Svært er det. Forestillingen om at et 
menneske med fysiske handicaps 
bliver betragtet som et andenrangs 

menneske, der skal gemmes væk i hjem-
met, fordi man bringer skam over familien. 
Svært er det at forestille sig, hvordan unge, 
velfungerende handicappede lever et liv som 
tiggere på gaden, fordi de er onde menne-
sker. Dette er ikke desto mindre skæbnen 
for mange unge handicappede i Thailand, 
men en lille kostskole er begyndt at ændre 
holdningen hos et helt samfund. 

Da Father Brennan grundlagde Handi-
capskolen i 1984, var det fordi, han så de 
mange unge handicappede leve et kummer-
ligt liv i Pattayas gader. Disse mennesker 
var intelligente, begavede og på anden vis 
almindelige mennesker – med undtagelse 
af deres fysiske handicaps. Father Brennan 
ville give disse unge et værdigt liv gennem 
en gratis uddannelse, så de kunne få et 

godt arbejde, tjene penge til deres familier 
og bidrage til samfundet.  

Næsten 30 år senere har Handicapskolen 
gjort det utænkelige; skolen er begyndt at 
ændre det thailandske syn på handicappede. 
For hvert år dimitterer dusinvis af elever fra 
Handicapskolen, og de er garanteret arbejde 
i det thailandske erhvervsliv, fordi eleverne 
fra skolen er langt mere effektive end den 
gennemsnitlige medarbejder. Og hvorfor det?

Hvert år i starten af maj og november 
måned kommer handicappede unge fra hele 
Thailand til denne lille kostskole. De kommer 
humpende med hjemmelavede krykker. De 
kommer trillede på primitive bræt med hjul. 
Ja, de kommer sågar kravlende ind på sko-
lens område, fordi de har fået en plads på 
Handicapskolen. Dermed påbegynder de et 
helt nyt liv – et liv fornyet tiltro til dem selv, 
et liv med værdighed og selvstændighed.  

Eleverne gennemgår en toårig gratis 

uddannelse inden for fag som engelsk, 
økonomi, IT eller elektronik. Men én ting er 
deres faglige kompetencer, mens en anden er 
deres personlige. Alle elever gennemgår en 
form for fysisk træning, der gør dem i bedre 
stand til at leve med deres handicaps. De 
studerende bliver opfordret til at dygtiggøre 
sig i eksempelvis tennis, svømning eller 
basketball med det resultat, at Handicap-
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Vort seneste besøg 
hos CPDC 
Af Otto Christian Vang

Fredag den 22. februar 2013 havde min 
hustru og jeg igen den store glæde 
og oplevelse, som det er, at besøge 

Child Protection and Development Center 
i Huayai, ca. 12 km syd for Pattaya. Siden 
vores sidste besøg for to år siden er der sket 
rigtig mange spændende og positive ting hos 
CPDC. Man har blandt andet færdiggjort 
stedets køkken, bygningen med spisesal, 
etableret et stort tag over sportspladsen til 
beskyttelse mod sol samt regn i regntiden 
samt udvidet køkkenhaven. Den fremstår 
nu fl ot og funktionel. Stolt fremviste man 
også en ny minivan, hvilket indebærer, at 
man nu, takket være donerede midler, kan 
transportere børnene forsvarligt til og fra 
skole, etc.

Så det var naturligvis med stor stolthed, 
at de to frivillige Nicolaj og Phyllis viste os 
rundt. Fordi CPDC-børnehjemmet er pla-
ceret langt uden for Pattaya, hersker der 
en dejlig, rolig og afslappet atmosfære på 
stedet, og man fornemmer hurtigt, at de 55 
børn, der i øjeblikket bor der, trives fi nt, og 

helt naturligt har dannet et socialt netværk, 
hvor der helt åbenlyst er stor hjælpsomhed 
børnene imellem.

Vi havde desuden den glæde, at være 
inviteret til at spise aftensmad sammen 
med alle børn og personale, hvilket blev 
en utrolig dejlig og varm oplevelse. Maden, 
som tilberedes i det funktionelle nye køkken, 
er både indbydende og sund, og det var 
tydeligt at børnene nød at samles omkring 
aftensmåltidet. Det var også imponerende 
at iagttage, at ingen begyndte at spise, før 
alle havde fået deres tallerken fyldt og sagt 
en lille buddhistisk bordbøn, hvor man tak-
kede for måltidet.

Efter sådan en dejlig oplevelse kører 
man ydmygt hjem til sit hotel forvisset om, 
at netop på CPDC-børnehjemmet i Thailand 
nytter det at være med til at ”gøre en forskel”.

Under planlægningen af vores besøg 
havde vi inviteret alle CPDC-børnene i 
Pattayas store Water Park om lørdagen, 
så næste morgen mødtes vi foran Pattaya 
Water Park med 55 meget forventningsfulde 

børn, og de næste 4½ timer blev en helt unik 
oplevelse, for såvel børnene som for os. Til 
trods for sprogbarriere legede og badede vi 
til den store guldmedalje. Sammen med tre 
frivillige hjælpere fra CPDC hyggede alle sig 
med den medbragte frokost fra CPDCs køk-
ken. Dagen sluttede med is i kræmmerhus 
til alle, og igen var det imponerende at se, 
hvordan børnene hjalp og tog hensyn til 
hinanden. Kl. 14:30 tog vi afsked med 55 
trætte og især glade børn, som havde givet 
os en mindst lige så stor en oplevelse, som 
de helt åbenbart selv havde haft.

Såfremt man er interesseret i at følge 
med i udviklingen af Human Help Network 
Thailands CPDC-projekt kan et besøg på 
hjemmesiden www.hhnthailand.org anbefales.

Ønsker man at støtte CPDC-børnehjemmet 
gennem Den Danske Pattaya Fond, skal 
man huske at angive dette specifi kt ved 
indbetalingen.

De kommer fra nær og 
fjern for at begynde deres 
gratis uddannelse – og et 
bedre liv. 

De kommer fra nær og fjern 
for at begynde deres gratis 
uddannelse – og et bedre liv. 

Handicappede bringer skam over familien
Handicapskolen uddanner til en sikker fremtid
Børnehjemsbørn synger Johnny Reimar hit
Vort seneste besøg hos CPDC

FORMANDEN 
HAR ORDET
I dette nyhedsbrev kan der blandt andet 
læses om det betydelige arbejde, der 
udføres på Handicapskolen, der blev 
grundlagt af Father Brennan i 1984, 
ligesom man kan læse om de rigtig 
gode resultater der, på Handicapskolen, 
er opnået blandt andet som følge af 
støtte fra danske bidragsydere. 
Der er endvidere en beskrivelse af 
Børnenes hjem, der trænger til en 
kraftig renovering, ud over den reno-
vering som Den Danske Pattaya Fond 
af 2003 gennem et særligt sponsorat 
har ydet støtte til.
De medlemmer af Den Danske Pat-
taya Fond af 2003s bestyrelse, der 
har besøgt henholdsvis the Pattaya 
Orphanage, the Father Ray Foundation 
og CPDC har levende over for besty-
relsen beskrevet det store arbejde, 
der udføres i Pattaya og underbygget 
behovet for bidrag. 
Den støtte, der ydes fra vores sponsorer 
gør virkelig en forskel. 
Mange tak for de gode bidrag og rigtig 
god sommer til alle. 

De større piger passer på de 
mindre piger, mens de pjasker 
rundt i vandland.

Efter denne begivenhedsrige dag har de tidligere gadebørn fået et godt 
minde, der forhåbentlig følger dem mange år frem. 



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

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.

Børnehjemsbørn synger
Johnny Reimar hit
Af Johnny Reimar

I mit spændende liv er det ganske få ting, 
der virkelig kan gøre mig begejstret. Men 
når jeg nærmer mig Pattaya, og alle de 

vidunderlige børn vi hjælper, begynder mit 
hjerte at banke lidt hurtigere. Det er 25 år 
siden mit første besøg, og som regel får jeg 
en ”kongelig” modtagelse af både børn og 
personale. Dette gentog sig ved mit besøg 
i januar i år. 

Mit første besøg gik til Father Ray Fou-
ndation, hvor de alleryngste havde indøvet 
koreografi  til et af mine hits. Det var utroligt 
rørende, og efter sangen kom hver én op til 
mig for at hilse. Derefter gik turen rundt på 
stedet, hvor specielt Handicapskolen havde 
min store interesse. 

Børn, der er født med handicaps bliver 
gemt væk, fordi de bringer stor skam over 
familien. Men sammen med mange han-
dicappede trafi kofre kommer børnene til 
skolen, så de kan få en toårig uddannelse 
som tv-teknikere eller telefondamer. De cirka 
100 børn og unge får herefter et helt nyt liv 
med garanti for at få et arbejde. 

Samlet dansk indsats giver resultater
Hos Father Ray Foundation har man også 
etableret en ny afdeling, hvor man tager 
sig af børn med Down Syndrom, børn med 
spastiske- eller epileptiske lidelser. Her 
kommer forældre med børnene i dagtimerne, 
hvor de syge bliver behandlet og bespist. 
Ligeledes får man undervisning i at foretage 
behandlinger i hjemmet. Father Ray Foundation 
er mig bekendt det eneste sted i omegnen, 
der tager sig af børn med sådanne lidelser.  

Herefter gik turen til Børnenes Hjem, hvor 
ca. 150 tidligere gadebørn bor, men hoved-
bygningen trænger til en kraftig renovering. 

Takket være den danske Mellentin-familie har 
det været muligt at lave et helt nyt køkken 
her, mens man har påbegyndt et omfattende 
malearbejde, men der er lang vej igen. I 
nærheden af hjemmet har fonden doneret 
penge til opførelse af Den Danske Farm, 
hvor man holder fjerkræ, dyrker bananer 
og grøntsag. Dette stykke jord arbejder vi i 
øjeblikket på at udnytte bedre. 

Om aftenen optrådte jeg ved en velgørende 
koncert til fordel for Father Ray Foundation. 
På trods af koncerten foregik på en russisk 
restaurant, mødte et par hundrede danskere 
op, og det gav et overskud på cirka baht 
60.000, hvilket svarer til kr. 10.000.

Handicapskolen uddanner 
til en sikker fremtid
Af Christina Obel

Det er er sjældent nemt at leve med et 
handicap. Og det bliver absolut ikke 
nemmere, hvis man derudover bor i 

Thailand, hvor både fattigdom og fordomme 
begrænser de handicappedes muligheder 
for et værdigt liv. Men for de heldige, som 
blandt andet via de danske bidrag, bliver 
optaget på skolen for elever, som lever med 
et handicap, ser fremtiden noget lysere ud.

Overalt i Thailand er skolen kendt for at 
være den bedste af sin art. Ikke blot fordi 
undervisningen på de forskellige linjer ligger 
på det absolut højeste, kvalitetsmæssige 
niveau, men også fordi skolen gør meget 
ud af at forberede eleverne på en fremtidig 
karriere i erhvervslivet, som fuldgyldige, 
selvhjulpne medlemmer af samfundet. 
Handicapskolen udmærker sig da også 
ved en 100% ansættelsesrate for tidligere 
elever. Dette så jeg mange eksempler på, 
da jeg besøgte Father Ray Foundation i 
februar og til min store glæde kunne erfare, 
at fl ere lokale virksomheder har valgt at 
leje sig ind på skolens grund, for at sikre 
sig de skattede medarbejdere, som skolen 
uddanner til erhvervslivet. Blandt andre 
har AIS, Thailands største virksomhed 
inden for telekommunikation, og Chevrolet 
Thailand oprettet hver deres call-center 
på området med henholdsvis otte og én 
operatører, som alle er tidligere elever på 
skolen. Og da Powerbuy, en af de største 
elektronikforhandlere i Thailand, i 2012 
åbnede en ny forretning meget tæt på skolen, 
erkendte de hurtigt, at de ville få behov for 
både et call-center, som kunne tage sig af 
kundespørgsmål og –klager, og et værksted, 
der kunne udføre eventuelle reparationer. 
Også de valgte deres medarbejdere blandt 
skolens afgangselever – 11 til deres call-

center og seks til værkstedet. 
Til maj åbner endnu et call-center på 

Father Ray Foundations område, denne 
gang for en lokal organisation, som rådgiver 
borgere, der lever med handicaps af enhver 
art. Der vil være ti ansatte på dette center 
og hver og en af dem er tidligere elever fra 
Handicapskolen.

skolen har stillet med et utal elever til det 
thailandske landshold inden for forskellige 
sportsgrene. Flere elever har sågar vundet 
OL-medaljer. 

Når de studerende har afsluttet deres 
uddannelse, har de ikke kun fået et afgangs-
bevis – de har fået en ny start på livet. De har 
lært at kæmpe for deres plads i samfundet, 
mens de har lært, hvad det vil sige at arbejde 
målrettet og effektivt. Alt dette gør, at lokale 
som internationale virksomheder står i kø 
for at ansætte disse unge mennesker. De 
unge mennesker, der før blev gemt væk 
i baglokaler eller levede på gaden, bliver 
til produktive samfundsborgere, som får 
højtbetalte jobs, så de kan forsørge hele 
familier og betale skat – og vinde hæder til 
det land, der er i færd med at ændre syn 
på de handicappede. 

I dag har mere end 2.500 elever dimit-
teret fra Handicapskolen. Nogle elever 
har fået karriere i det private, mens andre 
hjælper med at opføre en ny skole for han-
dicappede i det nordlige Thailand. Denne 
skole vil have elever fra Laos, Cambodia 
og Myanmar. Enkelte dimittender bliver 
headhuntet af Father Ray Foundation som 
lærer og forbilleder på Handicapskolen for 
en ny generation af dimittender.  

Én af de dimittender, der har fået arbejde i det 
nyetablerede call-center. 

Chanasta Ruenyen er én af de dimittender, der 
er blevet headhuntet fra sin stilling i det private 
erhvervsliv. Hun underviser i dag nye generationer 
af studerende på Handicapskolen. 

Antallet af studerende, som har vundet medaljer 
ved internationale lege, er efterhånden stort. De 
bringer hæder hjem til Thailand – og deres familier. 

De handicappede elever bliver lært op i supportopgaver for virksomheder.
De små børn begejstres af synet af et smilende ansigt – og slik. 

Om Den Danske 
Pattaya Fond

Hjælpearbejde med dårlig samvittighed
Jeg havde glædet mig mest til at gense 
Børnehjemmet, hvor jeg gennem så mange 
år havde besøgt Father Brennan i hans lille 
kontor. Det stod uberørt hen, som fr. Ray 
blot havde forladt lokalet. Hans skrivebord 
var uberørt med alle hans muntre ting og 
sager. Det eneste, der manglede, var hoved-
personen selv, men hans sjæl var tilstede. 

På Børnehjemmet fi k jeg også en storslået 
og personlig modtagelse, da 20 døve børn 

havde indstuderet en dans til en af mine 
sange. Dette var specielt rørende, da de jo 
ikke kunne høre musikken, således måtte 
en lærer vise dem takten. 

Jeg sluttede dagen på Børnehjemmet i 
selskab med de alleryngste. De forældre-
løse babyer, der ikke kan bortadopteres, 
vokser op på Børnehjemmet, hvor de får en 
lang skoleuddannelse. Det er både dyrt og 
krævende. Den Danske Pattaya Fond har 
netop overført en større beløb til børnenes 
uddannelse, og en del af denne donation 
har gjort det muligt at anskaffe en bil, så 
man blandt andet kan køre syge børn på 
hospitalet. 

Når man tager derfra, er det med en 
blanding af tilfredshed over at være en 
del af det kæmpe hjælpearbejde, som er 
nødvendigt, men også med en smule dårlig 
samvittighed over, hvor meget mere der 
kan gøres. Det sidste har jeg tænkt mig at 
gøre noget ved. 

Den festlige afslutning på velgørenhedskoncerten til 
fordel for Father Ray Foundation.

Johnny Reimer i 
selskab med et af 
Børnehjemmets yngste 
børn i Baby Room.


