
 

 

THUONG 

Thuong är född 1998 och är svårt rörelsehindrad sedan födseln. 

Han går nu i klass 11 i high school, vilket motsvarar årskurs 2 i gymnasiet. Hans favoritämne är 

historia. Han trivs bra med kamraterna i skolan. Han är mycket motiverad att slutföra sina studier. 

Thuong bodde under flera år på Centret för funktionshindrade barn och ungdomar i Thanh ba. Han 

har sedan en tid tillbaka önskat att få flytta hem till farmor, då hon har blivit änka och de kan stötta 

varandra. 

Tack vare bidrag från sina faddrar kan nu Thuong bo hemma hos sin farmor och få transport till och 

från skolan varje dag. Avståndet till skolan är 15 km och hans farbror skjutsar honom på sin 

motorcykel. Han är mycket tacksam för all den hjälp han får. 

Thuong lämnar regelbundet redogörelser för pengar har får hämta ut samt hur skolarbetet 

framskrider. 

Thuong behöver ett stort ekonomiskt stöd. Därför har vi en ständigt pågående insamling till förmån 

för honom. 

Mejl från Thuong: 

Dear FFBB / BFA oganization and Center 

 

My name is Pham Ngoc Thuong and I am currently supported by FFBB / BFA. 

Every day, I go to school in the morning and return home at noon. In class, my friends and my 

teachers help me in learning and moving a lot. My study is still good! 

These are pictures of me when I was in class 

I received the money that the organization supported me is 11 300 000 dong. 

I thank the organization and the center for supporting me. Have a nice day. 

 

Best regards, Thuong 

 

Ge ett bidrag med valfri summa till PG 900272–6. Märk ditt bidrag med ”Thuong” 

 

Vill du bli fadder och stödja Thuong och få möjlighet att följa hans mycket speciella utveckling så ber 

vi dig att kontakta vår fadderadministratör för Thanh Ba Kerstin Glenstedt Stolt 

Kontaktuppgifter 

E-post: kerstin.stolt@telia.com 

 

  



 

 

 

 

 

 


