
Radchada Chomjinda med nogle af sine børn omkring sig. Se en ekstra gang på dette billede. Selvtillid og selvværd lyser ud af børnene. Og Radchada ser en anelse stolt ud.
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Søskendepar reddet 
fra bordel og stoffer

Søskendeparret kom til CPDC den 1. november 
2012. Am var otte år gammel, mens hendes lillebror 
Dtom blot var fem. Begge var stærkt præget af livet 
i Pattayas slumkvarter. Deres adfærd var asocial; 
hygiejnen stort set ikke eksisterende, og sproget 
var heller ikke for børn. Det var bedstemoderen, 
der afleverede dem på CPDC.

Lærer at forstå andre mennesker
Tryghed, mad og masser af søvn har betydet, at 
de to børn har gennemgået et stor udvikling de 
seneste år. Og begge er rigtigt glade for at gå 
i skole. Am er specielt glad for matematik og 
thai – og så er søskendeparret vilde med at spille 
fodbold. Ikke mindst med hinanden. Radchada 

Chomjinda fortæller, at de for hver dag, der går, 
bliver bedre og bedre til at begå sig blandt andre 
mennesker, og begge børn udvikler større og 
større empati for andre menneskers behov og 
følelser. Egenskaber, der er helt nødvendige for, 
at de kan begå sig i livet fremover. 
 De har for første gang været i Bangkok 
sammen med andre børn – naturligvis ledsaget af 
voksne. De var blandt andet inde og se Disney on 
Ice. Historien melder ikke noget om, hvad børnene 
syntes om den oplevelse, men det er i hvert fald 
en verden, der står i skærende kontrast til den 
virkelighed, de kender fra gadelivet i slumkvarteret. 
 Der er også blevet plads, at børnene har 
drømme om deres fremtid. Am vil gerne være 

skolelærer, mens Dtom drømmer om at blive 
sømand. Og mon ikke, at det lykkes med CPDCs 
hjælp og gode forbindelser?

Pigen Am og drengen Dtom er søskende. Deres mor er i fængsel for tyveri, 
og faderen er de ikke i kontakt med. Hvis det ikke var for Child Protection 
and Development Center (CPDC), ville Am være endt på bordel, og Dtom 
ville være stik-i-rend-dreng for narkopushere. Det fortæller Radchada 
Chomjinda, som er daglig leder af CPDC.

AF PETER QVORTRUP GEISLING 

Søskendeparret Am og Dtom den dag, de kom til CPDC. 
Utrygge ved voksne og på vagt.

Den Danske Pattaya Fond indsamler penge til de humanitære 
børneprojekter Pattaya Orphanage, Father Ray Foundation og Child 
Protection and Development Center i Pattaya, Thailand. Projekterne 

hjælper mere end 1.500 børn og unge til et bedre liv gennem 
uddannelse og selvopretholdelse



Ægtepar oplever  
bidragets betydning

Hvad fik jer til at støtte Fr. Brennans arbejde 
i sin tid?
“Vi var af sted med en gruppe sammen med Vagn 
Christensen (til Pattaya, red.). Det var Vagn, der 
sørgede for, at vi kom derud (til Børnehjemmet, 
red.), hvor vi fik en rundvisning af fader Brennan. 
Vi var meget begejstrede for den ildhu, fader 
Brennan lagde for dagen, og alt det han 
havde fået etableret derude. Vi var simpelthen 
bjergtagede, må jeg indrømme. Det er den 
egentlige årsag til støtten, fordi vi kunne se, hvor 
donationerne havnede, og vi kunne se, hvad der 
skete for penge”, fortæller Leif.
 Leif Tønnesen ejede Sca-Dan Agentur, der 
solgte danske møbler i Tyskland, i mere end 20 
år. Hustruen, Birte, stod for administrationen, 
mens Leif rejste rundt i Tyskland for at sælge 
møbler for danske møbelfabrikanter. Selv om 
livet som selvstændig betød, at Leif var meget 
væk hjemmefra, fik ægteparret alligevel tid til 
at rejse sammen, og de har siden ´93 besøgt 
Børnehjemmet tre gange. Fornylig besøgte Leif og 
Birte, der nu er pensionister, CPDC for første gang.  

Hvilke indtryk mødte jer, da I besøgte CPDC?
”Vi var meget imponerede over deres lille 
landbrug derude, som de har fået stillet på 
benene på få år. Børnene havde en stueformand, 
der bestemte, hvordan stuerne skulle ryddes op. 
Det var virkelig organiseret, og der var et fint 
sammenhold”, siger Leif.
 Men det er ikke kun stedet, som imponerer 

ægteparret. Birte fortæller, hvordan Radchada 
Chomjinda, Fr. Brennans sekretær og daglige leder 
af Børnehjemmet i Pattaya siden midten af 90erne 
og frem til hans død, var vellidt blandt børnene på 
CPDC: 
 ”Børnene havde tillid til hende, og de ville 
gøre sig bemærket over for hende – ikke sådan 
at de var påtrængende. Det var helt fantastisk at 
se, hvilket tillidsforhold de havde til hende. Nu var 
hun utrolig sød og charmerende, men det kunne 
hun jo sagtens være over for os. Men børnene var 
også virkelig glade for hende”.
 Til spørgsmålet om de kunne se på børnene, 
at de havde levet på gade og i slum, svarer Birte 
resolut: 
 ”Nej! Det synes jeg ikke, og nogle af dem 
kunne måske have været lidt skræmte, men 
sådan virkede de ikke på mig. Og vi så ingen, som 
var krøbet hen i hjørnerne for at gemme sig”. 
 Det er især Radchada Chomjindas fortjeneste, 
at børnene på CPDC er så udadvendte og glade. 
Hun brugte en del år i 00erne på at iværksætte 
gadebørns- og slumprojektet for de mest udsatte 
børn i Pattayas slumkvarterer. Fr. Brennan startede 
et lignende projekt tilbage i starten af 1980erne, 
og da Birte og Leif bliver spurgt, om de mener, at 
CPDC lever op til Fr. Brennans ånd, kommer der et 
sammenstemt ja fra parret. 
 ”Jeg tror helt bestemt, at Fr. Brennan i 
sin himmel sidder og smiler og siger, at det 
var dejligt, at vi også fik sådan noget i gang”, 
afslutter Leif.  

For Leif og Birte Tønnesen giver det mening at opleve Child Protection 
and Development Center, der er inspireret af Father Ray Brennans arbejde 
med gadebørn. Ægteparret mødte første gang Fr. Brennan i 1993, og de 
har støttet præstens arbejde lige siden. 

AF KASPER NESAGER-HANSEN

I dette nyhedsbrev har vi, som det vil 
fremgå, sat fokus på Child Protection and 
Development Center (CPDC). Som bekendt 
blev vores fundats ændret for nogle år siden, 
således at der nu er mulighed for, at vores 
sponsorer gennem vores fond med specifikt 
angivelse kan støtte CPDC.
 Gennem de sidste fem år har besøgende 
fra fondens bestyrelse været imponeret over 
det store arbejde, som CPDC yder over for 
de gadebørn, der har fået plads på hjemmet. 
 Vi kan endvidere glæde os over, at 
såvel Børnehjemmet, også kaldet the 
Pattaya Orphanage, som the Father Ray 
Foundation yder en meget stor indsats for 
deres målgrupper, hvilket også har ført til, at 
der er en række thailandske sponsorer, der 
støtter både Børnehjemmet og the Father 
Ray Foundation. 
 Vi kan glæde os over den støtte, som 
vi og andre udenlandske støttefonde og 
foreninger har ydet og fremdeles yder, 
virkelig gør nytte og inspirerer til lokal støtte. 
 Der er således meget at være glade 
over i Den Danske Pattaya Fond, og der 
skal derfor rettes en fornyet tak til vores 
sponsorer for de mange gode bidrag, der er 
et stort behov for. 
 Afsluttende skal jeg benytte lejligheden 
til at ønske alle vores sponsorer og læsere af 
nyhedsbrevet en rigtig god sommer. 

FO
RM

AN
DEN

 HAR O
RDET

AF CHRISTIAN DE JONQUIÈRES
FORMAND FOR DEN DANSKE PATTAYA FOND

Leif (anden fra venstre), hans kone Birte (anden fra højre) og Radchada Chomjinda 
(yderst til højre) på besøg hos CPDC.

CPDC-landbrugsprojektet bærer frugt, fordi børnene lærer at værne om deres afgrøder. Father Ray Brennan som vi husker ham; vellidt og 
god med børn.



Hjemmet huser i dag op til 60 børn ad gangen i 
alderen fem til 18 år. Nogle af dem bliver kun på 
hjemmet få måneder, før de er genforenet med 
deres forældre. Andre finder et blivende hjem 
og en ny ”familie” med faste måltider, daglig 
skolegang og den tryghed og kærlighed, som 
burde være ethvert barns fødselsret. 
 Hvert barn er i højere eller mindre grad 
mærket af deres fortid, og CPDC påtager 
sig den udfordrende opgave, det er, at give 
hver enkelt tilliden til livet tilbage. Mange 
af børnene er født med lav IQ, som følge af 
moderens misbrug gennem graviditeten, andre 
ikke er alderssvarende udviklet, fordi ingen 
har stimuleret dem til nogen form for læring 
gennem deres første leveår. Og andre igen er 
så forråede af deres oplevelser på gaden eller i 
voldsramte hjem, at det er en lang og sej proces 
at overbevise dem om, at de nu befinder sig 
i omgivelser, som de kan stole på vil dem det 
bedste. 
 Som alle andre børn, er børnene på CPDC 
fulde af energi. Mange af dem er glade for 
sport og udendørs aktiviteter og, især pigerne, 

er glade for kunst og kunsthåndværk. CPDC 
arrangerer også løbende fodboldturneringer, 
campingture eller en dag på stranden, hvilket 
er uhyre populært blandt børnene, som aldrig 
tidligere har oplevet noget lignende. 
 Før børnene kom til CPDC har de fleste stort 
set aldrig været i skole, og hjemmet ser det som 
en af sine vigtigste opgaver at hjælpe dem til en 
uddannelse, som vil gøre dem i stand til at bryde 
med deres miljømæssige arv. Bortset fra nogle få 
undtagelser går alle børnene i lokale skoler. Med 
aktiv opmuntring og støtte fra CPDCs lærere og 
pædagoger, og med glæden over at befinde sig 
i et familielignende fællesskab med de andre 
børn fra centeret, er børnene generelt meget 
glade for skolen.
 Men CPDCs arbejde stopper ikke ved 
alene at redde børn fra livet på gaden. Hvis 
den onde cirkel af ekstrem fattigdom og 
følgende sårbarhed skal brydes, kræver det 
en gennemgribende oplysningsindsats over 
for både forældre og børn. De skal kende til 
farerne ved menneskehandel og vigtigheden af 
uddannelse på alle niveauer. Kun gennem viden 

kan det forhindres, at børn ender på gaden 
som tiggere, lommetyve, prostituerede og i 
konstant fare for at blive permanent afhængige 
af narkotika.  
 Mærk dit bidrag ”CPDC”, og støt hjemmets 
indsats for at give børnene troen på det gode liv 
tilbage.

AF CHRISTINA OBEL

CPDC gør en verden til forskel
Livet i Pattayas slum er ikke for børn.

I Pattaya lever mellem 1500 og 2000 børn på gaden, og antallet stiger 
dag for dag. En del af disse børn er født i Pattayas hårdeste miljøer og 
stukket af fra en hverdag i familier med vold, misbrug og overgreb. Andre 
er havnet i byen efter at være blevet kidnappet eller solgt i Thailands 
nordlige provinser eller fra nabolande som Laos, Cambodia eller Vietnam.  
Hver og en af dem har brug for hjælp til et trygt og værdigt liv. Denne 
tanke var udgangspunktet for grundlæggelsen af CPDC, Child Protection 
and Development Center, i 2007. 

Du kan støtte hjælpearbejdet i Pattaya, 
Thailand, gennem indbetaling til Sydbank 
reg. nr. 8075 konto nr. 01 44 679. Fondens 
formål er primært at formidle støtte til 
Børnehjemmet i Pattaya og Father Ray 
Foundation. Vi yder desuden støtte til 
Child Protection and Development Center 
(CPDC), der er en søsterorganisation 
til Børnehjemmet i Pattaya. Ønsker du, 
at dit bidrag skal gå til CPDC, bedes 
du øremærke bidraget med ”CPDC” i 
kontooverførelsen. Den Danske Pattaya 
Fond er godkendt af myndighederne 
som velgørende fond. Dermed er fonden 
fritaget for at betale skat af de indbetalte 
donationer, og bidragyderne har ret til at 
fratrække donationerne i skat med op 
til kr. 14.500,00. Det forudsætter dog, 
at fonden får oplyst bidragyders cpr. nr. 
inden årets udgang. 

Sådan kan du 
støtte børnene



DEN DANSKE PATTAYA FOND 
af 2003

Vi indsamler penge til de humanitære 
børneprojekter Børnehjemmet i 
Pattaya, 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.

Fondens bestyrelse består af:  
Formand Christian de Jonquières,  
Johnny Reimar, Peter Qvortrup Geisling, 
Audrey Fenne-Frederiksen, Christina Obel, 
Klaus Fiala, Christel Lüttichau, Kasper 
Nesager-Hansen, Christiane Stella,  
Otto Vang (suppleant), Vicki Weber 
(suppleant) og Poul Weber (suppleant).

Fondens adresse er: 
Den Danske Pattaya Fond  
c/o MAQS Law Firm 
Advokatpartnerselskab  
Pilestræde 58, 6. sal 
1112 København K. 
 
Telefon: 
70 27 71 75  
mellem kl. 16-18 i alle ugens hverdage.
 
E-mail: 
kasper@basedonexperience.dk 

Website:
www.dendanskepattayafond.dk

Her står fire glade og stolte studenter, som lige har 
gennemført deres skoleforløb på en af Thailands 
bedste skoler, Darasamouth School i Sri Racha. 
Det har krævet en helt ekstraordinær indsats og 
masser af støtte at nå så langt. For Mook, 18, Sai, 
18, Ex 18 og Lek på 23 havde en fattig og rodløs 
opvækst, indtil de kom til Father Ray Children´s 
Home. Det lå ikke i stjernerne, at de i dag skulle stå 
her med flotte eksamensbeviser og klar til næste 
uddannelsesskridt.
 Men the Father Ray Foundation har god 
kontakt til Darasamouth School, og de fire unge 
har kvalificeret sig ved at bestå adgangseksamen 
til skolen, hvorefter de modtog stipendier til 
videregående uddannelser. De har arbejdet 
intensivt seks dage om ugen, fra klokken seks om 
morgenen til tolv om aftenen, de sidste fem år. Det 
kunne kun lade sig gøre, fordi Miss Pom, leder af 
Children’s Home og alle børnenes mor, tager sig 

kærligt af dem, roser dem for deres arbejdsindsats 
og giver dem den tryghed og selvtillid, det kræver 
at holde gejsten oppe. Hun var meget stolt, da hun 
kunne lykønske sine ”børn” med de flotte diplomer 
og de fire unge kaster sig nu ud i videregående 
uddannelser på Engelsk-studiet, Økonomi, 
International Business og Health Education. 
 I 2010 forlod den første fra Children´s Home 
universitetet med en veloverstået eksamen, og 
for øjeblikket er otte børn i gang. Ni elever er på 
sprogskole og næste år vil yderligere 20 børn 
modtage stipendier til Darasamuth School. Mook, 
Sai, Ex og Lek glæder sig til en pause, før de nye 
studier går i gang, men de har vist, at det kan 
lade sig gøre at bryde med den sociale arv og 
fordomme, selvom man vokser op på et børnehjem. 
Forhåbentlig holder de alle fire fast i motivationen og 
lysten til at lære og vise vejen for de yngre, som også 
har en drøm om at få en uddannelse på højt niveau. 

OM DEN  
DANSKE  
PATTAYA FOND

Glade unge fejrer 
graduation
AF CHRISTEL LÜTTICHAU

Danmark bidrager til børnenes sikkerhed

Med baggrund i en akut ansøgning fra Father Ray 
Foundation, bevilgede Den Danske Pattaya Fond i 
januar 2014 de nødvendige midler til installation 
af CCTV-sikkerhedskameraer på institutionerne 
Father Ray Children’s Home, Father Ray Children’s 
Village samt Father Ray Outreach Work & Drop-In 
Center. De fire steder har alle sårbare børn boende, 
der har valgt et liv væk fra Pattayas gader og 
voksne, som forsøger at udnytte dem.
 En række uheldige forsøg af uvedkommendes 
indtrængning på flere af institutionerne har 

desværre betydet, at disse overvågningskameraer 
var blevet en nødvendighed for at sikre børnenes 
sikkerhed og privatliv.
 I skrivende stund er der også ved at blive 
installeret et komplet CCTV-sikkerhedsanlæg 
på CPDC- børnehjemmet. Også dette anlæg er 
finansieret gennem en øremærket donation fra en 
dansk bidragyder.
 Den Danske Danske Pattaya Fond takker vore 
bidragydere for, at vi har været i stand til at hjælpe 
med en øget sikkerhed for de udsatte børn i Pattaya. 

AF OTTO VANG

Fire glade unge mennesker, der havde alle odds imod sig, oplever frugten af deres hårde arbejde.

CCTV kamera ved Father Ray Childrens Village.


