
Såpemasking og bamse-demonstrasjon 

På litt over 30 år har nærmere 1000 jenter søkt tilflukt på Nådehjemmet i Bangkok og fått 
en ny start på livet i en kritisk og vanskelig livssituasjon. Jentene kan komme når som helst 
i svangerskapet og være der til etter fødselen. 

 
Denne måneden har jeg vært på Nådehjemmet. Hvilken oase for store og små! Møtet med 
de unge, skjønne gravide, og de som nettopp har født, gjør inntrykk. Babyene er bare 
nydelige. Til tross for tøffe skjebner og vonde erfaringer i livet, opplever jeg at jentene er både 
sterke og stolte.  

Hygiene og babystell 
Selv om språket oppleves vanskelig har vi hatt et par "leksjoner' om hygiene og babystell. 
Bamser ble brukt til å demonstrere god og dårlig barnepleie. Jentene skulle gi poeng til den 
de syntes behandlet bamsebabyen best. Det ble mye «lått og løye» og de fleste kjente seg 
nok igjen både på godt og vondt. To finske volontører var skuespillere og jeg var 
programleder og tolk. 

Såpemaskin 
Dagene består av ulike aktiviteter. En gang i uka får jentene engelskundervisning. Dette 
synes de alle er spennende og meningsfullt. En annen dag kommer pastoren i den lokale 
menigheten for å prate og undervise i Bibelen.  

For en stund siden mottok Nådehjemmet en såpemaskin fra et hotell. Nå produseres det 
såper med ulike dufter og farger, til stor glede for alle. Det er også høy aktivitet med 
produksjon av perleengler, snøkrystaller og broderte julekort. Dette er virkelig nydelige 
håndarbeid som bør ligge under mange juletrær i år! 

Hagekafeen 
Garden Cafe har hatt en liten renessanse og fått flotte, nye voksduker, små blomsterpotter på 
bordene og en virkelig god meny. Vi hadde besøk av en folkehøgskole fra Kristiansand nylig, 
og de fikk servert en herlig, sunn «søtbombe» av en meny. Vakkert pyntet sjokoladekake, 
banankake og verdens beste kokosfrityrstekte bananer. Drikkevarene var også utsøkte: 
Knallgrønn leskedrikk, iste og perfekt kaffe. Det var en fantastisk opplevelse. I tillegg ble det 
storsalg av de håndlagede produktene. 

Volontører 
For tiden jobber det altså to finske volontører på Nådehjemmet. De har virkelig stått på i 
kafeen, til alles inspirasjon. 
For meg har det vært en nydelig opplevelse å være her på dette fredfulle stedet hvor 
bananklasene henger tungt og ekornene spretter fra tre til tre. Det er fantastisk at disse unge 
jentene har et sted som Nådehjemmet å komme til. 

 

Med vennlig hilsen 
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