Projektrejse
til Thailand

Af projektleder Torben Enevoldsen,
torben.enevoldsen@mail.dk

Juni 2012 besøgte jeg Thailand og TDH’s projekter
i landet. Projekternes beliggenheder koncentrerer
sig om RFC projekter i det østlige Thailand specielt i områderne omkring Sakon Nakhon. Samt
TBP projekter i det nordvestlige Thailand ved
grænsen ind mod Myanmar (Burma), samt støtte
i området omkring Bangkok. Vores kontaktperson
er Pensak Howitz.
Sponsorbørn
Udgangspunktet er, at alle projekter med sponsorbørn fungerer tilfredsstillende. Sponsorstøtten er
til hjælp til skolegang. Forældrene er fabriksarbejdere og flytter til større byer, hvor de tager børnene
med sig. Man mener ca. 45% af befolkningen er
analfabeter. Normal månedsløn for en voksen ar-

bejder er 4000 Bart, ca. 800 kr., så et tilskud på ca.
100 kr. om måneden må være en god hjælp.
I området ved Sakon Nakhon er det mit indtryk,
at mulighederne for skolegang rent logistisk er tilfredsstillende. I bjergområderne f.eks. ved Sangla i
områderne ind mod Myanmar kan det være sværere, fordi det er i bjergområder, hvor det specielt er
svært at komme frem i regntiden (april – november). I det område er der også tale om nationale etniske konflikter, som kan give problemer i forhold
til skolegang.
Handicappede børn
Jeg forstår godt, at disse er Pensaks hjertebørn.
Børnene er så handicappede, at de er afhængige
af andres hjælp og støtte. Lidelserne spænder vidt.
Det drejer sig om normalt intelligente børn, der
har lidelser, som f.eks. muskelsvind, der gør, at de
bare sidder/ligger hen og på forholdsvis kort sigt
vil dø, hvis de ikke trænes. Epilepsi forekommer
og den rette medicinske behandling og vejledning,
giver disse børn næsten en normal tilværelse.
Flertallet er hjerneskadede børn. Skader som kan
være arvelige, opstået ved fødselen eller opstået ved
ulykker, ligesom der synes at være flere problemer
omkring vaccinationsskader. Man mener, at mange
forældre ikke forstår sundhedspersonalets vejledninger om at være opmærksom på ubehag efter
vaccinationer.

Pige ca. 2 år – epilepsiramt, men ved medicinering
har hendes situation ændret sig fra ca. 20 anfald
i døgnet til 2 anfald om måneden.
Her sammen med fysioterapeuten Anne.
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Det er så lidt der skal til ...

Træning og medicin
Det drejer sig om hjerneskader som dels betyder
psyko-sociale problemer med kontakt til andre
bortset fra behandlere og familie. Hjerneskaderne
medfører også fysiske skavanker med fejlfunktioner i muskler, sener og led. Mange af disse ting kan
ikke fuldt afhjælpes men bedres med træning og
medicin. Nu var jeg flere gange sammen med de
danske frivillige fysioterapeuter, og med ude ved
de lokale behandlingssteder. Jeg finder, at den

måde, man har valgt at gøre arbejdet med, at de
professionelle fysioterapeuter kommer ud og tilser børnene, samtidig med at de vejleder de lokale
hjælpere og familier, er den bedste måde. Fysioterapeuterne mente, at de normalt havde tilrettelagt
arbejdet, så der gik mindst mulig tid med kørsel,
selv om vi taler om større afstande.
Glemmes må heller ikke befolkningens holdninger til sygdom og sundhed. Man er ofte ude for negative fordomme om sygehuse og genoptræning,
idet man ikke forstår, at livsvilkår kunne ændres
med den nødvendige hjælp.
Kontakten til Thailand
Ingen tvivl om, at Pensak er et jern til sit arbejde.
Ikke alene brænder hendes hjerte for projekterne.
Pensak er stadig engageret i samfundet og har derfor et godt netværk, som er af betydning for arbejdet med projekterne.
Besøget gav anledning til at se og opleve landet
og befolkningen. Befolkningen er meget imødekommende og hjælpsomme. Naturen er meget
frodig. Vi mødte mange rismarker, hvor man pr.

Fra Raindrop Centret i Sakon Nakhon. Sponsorbørn
og forældre er mødt op for at modtage sponsorpenge.
håndkraft var i gang med at plante ris, som skal
høstes nu i november. Der blev tid til at krydse
Mekong-floden og besøge Laos. Der blev også tid
til at spadsere over Broen over Floden Kwai og besøg på en elefantskole – i øvrigt også et projekt
Pensak var engageret i.
Alt i alt en tur, hvor jeg glad kunne returnere i visheden om at have besøgt velfungerende projekter.

Elever på
Margrethe School
i det østlige
Thailand.
I baggrunden
anes billeder
og hilsner fra
Dronning
Margrethe.

terredeshommes.dk
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