
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg 2018-04-09 
 

Besök från Thailand 

 

 

När FFIA avslutade förmedlingsverksamheten 2014 överläts kontakten med Thai Red 

Cross till Barnen Framför Allt (BFA) och de fick även överta vår kvot av förmedlade 

barn från myndigheten DCY (f.d. DSDW). BFA har nu till sin sommarträff 18-20 maj 

inbjudit dels Ms.Voraporn Kevalin från Red Cross och även representanter från 

DSDW. Bland representanterna som kommer från DCY är det troligtvis någon som 

arbetar med rotsökningsfrågor. 

 

Sommarträffen äger rum i härliga Bohuslän, TanumStrand By the Sea. FFIA:s 

Thailandsfamiljer är välkomna och vi bifogar därför BFA:s inbjudan nedan: 

 
 

Ni är välkomna att delta hela helgen eller endast komma på lördagen 19 maj för att återse  

ms Voraporn och möta representanterna från centralmyndigheten DCY (f.d. DSDW). De skulle 

bli glada av att träffa er igen. Ifall ni har svårt att komma till träffen kan vi diskutera möjligheten 

att ordna ett möte på BFAs kontor i Kungsbacka under veckan innan sommarträffen. Återkoppla 

gärna till Anna-Karin Stahre anna-karin@bfa.se på BFAs kontor ifall ni är intresserade av att 

träffa ms Voraporn under hennes vistelse i Sverige. 

 

BFA har i år bjudit in utlandsgäster från Thailand, Taiwan och Indien! 

Att BFA anordnar sommarträffar sedan många år tillbaka har några olika syften. Det viktigaste 

av dem alla är dock att skapa möjligheter för både barn och vuxna att mötas och umgås. Ett 

annat syfte med sommarträffen är att vi gemensamt kan samla in pengar till BFA:s 

biståndsinsatser i de kontaktländer som vi samarbetar med. Ytterligare något fint och positivt med 

sommarträffen är att våra utlandsgäster får möjlighet att träffa nya väntande familjer och barn 

med familjer som de på olika sätt har varit engagerade i sina ursprungsländer. Det betyder 

mycket för dem att få träffa er här i Sverige! Ta tillfället i akt att ha roligt tillsammans med andra 

adoptivfamiljer och väntande familjer och knyt vänskapsband för framtiden! Varmt välkomna! Vi 

ser fram mot sol, bad, krabbfiske, fotbollsmatcher, tipspromenader och många givande möten! Gå 

in på vår hemsida www.bfa.se för att anmäla dig redan idag! 

 

BFA 

Anna-Karin Stahre 

 

 

 

Vi hoppas att ni tar tillfället i akt och skapar trevliga Thailandskontakter!  

 

Många hälsningar 

 

FFIA:s styrelse  
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Besöksadress: Sven Hultins gata 3C, 412 58 Göteborg    Hemsida: www.ffia.se 
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