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Fira Songkran i Stockholm  
lördag 11 april kl 12-16 
 
Östasiatiska Museet inbjuder till firande 
av det thailändska nyåret i samarbete med 
kulturföreningen Salathai.  
 

 
 
 
Äventyrsläger för adopterade 
29 juni – 3 juli  

Nu är det dags att anmäla sig till 2015 års 
Äventyrsläger! Lägret riktar sig till adop-
terade och deras barn i åldern 10-17 år.  

 

Här får du möjligheten att ha kul och 
träffa andra adopterade ungdomar i fem 
dagar. Det blir en härlig upplevelse med 
en varierad verksamhet och möjligheten 
att träffa nya vänner.  

Arrangör är Adoptionscentrums lokalav-
delning Uppland i samarbete med Mosta 
Kunskap & Äventyr. Lägeransvarig är 
Peter Högman som är äventyrspedagog 
och själv är adopterad. Peter har flerårig 
erfarenhet av lägerverksamhet samt arbete 
med unga och vuxna adopterade. 

Deltagaravgiften är 3900 kr för hela läg-
ret. En del adoptionsorganisationer ger 
bidrag till avgiften. Hör med den organi-
sation ni är medlemmar i. 

Mer information och anmälningsblankett: 
www.adopterad.se  
 

Nativeland Visit Thailand 
19-26 juli Bangkok - Chiang Mai 

Thailändska adoptionsmyndigheten väl-
komnar alla utlandsadopterade med famil-
jer till ett besöksprogram i Thailand.  

Detta evenemang brukar genomföras med 
2-4 års mellanrum. Lämplig ålder på bar-
nen är från 10 år, eftersom programmet 
genomförs på engelska. Årets program 
innehåller bland annat en audiens hos 
H.K.H. Prinsessan Maha Chakri Sirind-
horn. 

Preliminärt program och information om 
intresseanmälan finns på www.sanuk.nu . 
Kostnaden är ännu inte fastställd.  

På www.sanuk.nu kan du läsa reseberät-
telser från tidigare Nativeland Visit. Se 
under Notiser.  

http://www.adopterad.se/
http://www.sanuk.nu/
http://www.sanuk.nu/
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Röda Korset  Moterland Visit 
27 - 31 juli Bangkok 
 
De som adopterats från Röda korsets 
barnhem i Bangkok inbjuds till en återför-
eningsträff i sommar. Detta program ge-
nomfördes senast  för tolv år sedan.  

 

Programmet innehåller sightseeing, ge-
mensamma aktiviteter, och en audiens hos 
H.K.H. Prinsessan Maha Chakri Sirind-
horn, som grundade barnhemmet 1981. 

Mer information om program, avgifter och 
anmälan finns på: 
http://trcchmotherlandvisit.org  

 
 
Stöd Sanuk och köp vårt  
Grattis-kort 
Till stöd för Sanuk säljer vi gratulations-
kort via mail. Det går också att få kortet 
med annan text om det är något annat man 
vill fira t ex bröllop, dop, konfirmation.  
 
Korten kostar 40 kr och beställs på 
info@sanuk.nu och betalas till pg 
1260585-3. Se ett exempel på kortet på 
www.sanuk.nu  

AC fick besök av thailändska  
adoptionsmyndigheten 
Representanter för Thailands adoptions-
myndighet kom till Adoptionscentrum i 
Stockholm i februari och ville gärna träffa 
familjer och adopterade. Vi blev över 30 
personer, både vuxna, barn och ungdomar 
som samlades en tisdagskväll på AC:s 
kontor i Bromma. 
 

 
Här är vi nästan alla samlade. 
 

 
Här syns i bakre raden från vänster Mrs 
Arunee Thengsuwan, director of Child 
Adoption Center, Mrs Nichapatch Petch-
pan, director Songkhla Home for Chil-
dren, Ms Chintana Watcharakul, social 
worker. Till höger och framför syns He-
lene och Marie med sin adoptivmamma 
Maj. 
 
Nichapatch från barnhemmet i Songkhla 
tyckte det var extra roligt att träffa Filippa 
13 år, som hon kom ihåg! 
 
Tack till Maria Doré och Kerstin Ceden-
heim på AC som bjöd in oss. 
 

http://trcchmotherlandvisit.org/
mailto:info@sanuk.nu


Sanuk – föreningen för adopterade från Thailand och deras familjer    www.sanuk.nu   info@sanuk.nu 
 

Sanuk testade thaiboxning 

I september fick vi möjlighet att prova på 
thaiboxning hos klubben Singhdam Muay 
Thai Camp i Sollentuna, Stockholm. 
 

 
 
Vi hade två duktiga och inspirerande trä-
nare, Nock och Teo, som gjorde det till en 
rolig och svettig upplevelse! Tränaren Teo 
berättade att han kommit till Sverige som 
6-åring och förlorat kontakten med sin 
thailändska bakgrund. För honom var 
thaiboxningen ett sätt att få även en thai-
ländsk identitet, och han vände sig särskilt 
till adoptivföräldrar och uppmanade oss 
att låta barnen behålla kontakten med thai-
ländsk kultur. 
 

 
 
 
 

Armband till stöd för barn och 
unga i Thailand och Sverige  
 
Sanuks styrelseledamot Mia Palmkvist har 
startat stödorganisationen Back to the 
Roots – Thailand Charity, tillsammans 
med Marcus Padoongwong, även han ad-
opterad från Thailand och numera bofast i 
landet. De samlar in pengar, kläder, leksa-
ker, m.m. som skickas till behövande i 
Thailand. Läs mer på deras Facebook-
sida. 
 
Mia tillverkar vackra armband som Sanuk 
säljer. Överskottet går dels till Back to 
Roots, dels till Sanuks verksamhet.  
 

 
 
Armbanden finns i flera färger och storle-
kar. De kostar 100 kr/st. Kontakta Cecilia 
om du vill beställa:  
ceciliae23@gmail.com. 
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Vi bowlade i november  

Återigen samlades vi i Sundbyberg för 
höstens bowling. I år var vi rekordmånga 
familjer som deltog. Det var flera nya fa-
miljer som kom och det tycker vi är jätte-
kul. Alla barnen hjälpte varandra med att 
bowla så att de nya kände sig välkomna 
och med i gänget. Alla hade det jättetrev-
ligt och tiden rann i väg. Efter bowlingen 
samlades de familjer som ville på en thai-
restaurang för att äta middag. 

 

 
Så här kan man också göra med kloten. 
 

 
Heeej! 
 

 
Kolla resultatet… 
 

 
En pappa hamnade på High Scores! 
 

 
Coola pappor… 
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Vårträffen bjöd på ekoresor och 
thailändska alfabetet 
 
Vi blev 47 personer som samlades i en 
trevlig kvarterslokal i södra Stockholm en 
kall marslördag.  
 

 
 
Efter fika och tipspromenad blev det en 
presentation av hur man kan turista i Thai-
land på ett sätt som är mer hållbart för 
människor och miljö, och dessutom få se 
andra sidor av landet. Det var Chatupoom 
och Mayumi från den familjeägda reseby-
rån Erawan travel som berättade och vi-
sade bilder.  
 

 
 
Vi fick också chans att lära oss lite mer 
om thailändska bokstäver. Läraren 
Sawitree visade hur konsonanter och vo-
kaler ska kombineras för att man ska 
kunna skriva sitt namn på thai.  
 

 
 
Därefter var det dags för Sanuks årsmöte, 
och den delvis nya styrelsen ser du här 
nedanför. Dagen avslutades med thaibuffé 
och prisutdelning för alla deltagare i tips-
promenaden. Tack alla som deltog och 
gjorde det till en trevlig dag! 
 
 
Sanuks styrelse 2015-2016 
Kajsa Pärke, ordförande 
Cecilia Ek, sekreterare 
Eskil Algéus, kassör 
Sofia Hedvall, ledamot 
Mia Palmqvist, ledamot 
Gustav Weiss, ledamot 
Bim Ahlberg, ledamot 
 
 
Glöm inte att betala medlems-
avgiften! 
200 kr för familjemedlemskap 
100 kr för enskild medlem eller familj 
med en vuxen 
 
Medlemsavgiften ska betalas in till  
PG 1260585-3. 
 
Ange namn, adress och e-post. 
 


