Child Care Thailand
Fremdriftsplan 2018

Child Care Thailand Geilo jobber kontinuerlig med innsamlinger og donasjoner til barnehjem
og fattige landsbyer i Thailand. Men etter hvert med fokus rettet mer mot leker og øvrige
hjelpemidler i tillegg til klær. Alt utfra hva de enkelte barnehjem konkret har behov for.
April - Mai 2018
Yanni drar ned igjen for å besøke Bang Sarey Nordic Resort, og Tuk (vår sjåfør), sortere og
levere ut 2 tonn med klær – madrasser og TV er.
Skal under oppholdet besøke: Bangkok – Hua Hin – Chon Buri – Sattahip og Rayong i første
omgang. Det vil bli tatt både bilder og video.
Vår -Sommer 2018
Lokal profilering i vår kommune og hallingdal er 1 prioritet – bruk armbåndet..
På første styremøte etter årsmøte, sette opp en plan for stand på Geilo i forbindelse med
Handelens Dag eller under annen tilstelning på Geilo.
Lars Haugerud fra Geilo skal nå lage ferdig en 15 min. presentasjonsvideo, basert på intervju
om CCT hjemme hos Yanni, der også pakking av klær ble filmet.
I tillegg skal han selvfølgelig ta med utdrag fra besøkene på barnehjemmene i Mai når dette
blir utlevert i denne presentasjonsvideoen.
Også venter vi spent på ferdig stillingen av vår dokumentarfilm som ble filmet i September
2017.
Markedsføring / Sosiale medier / Thai oversettelse
Nye grasrotplakater, som vi skal prøve å få hengt opp rundt i hele Hallingdal.
Oppdatere vår hjemmeside (norsk og engelsk) i tillegg til dette skal
kona til Arild Sørvåg (nytt styremedlem fra 2018) som er Thai, begynne med å oversette våre
innlegg på FB til Thailandsk, etter hvert skal også vår hjemmeside – komme på Thai.
Vi har i dag 4 donasjonsbokser på Spar i Sentrum, og 1 på Spar ved brua
Vi har 1 donasjons boks i Norges Største lekebutikk i Oslo hos Thomas Leker og en
donasjons boks stående i Thailand, på et Guesthouse som heter Viking 1 i Pattaya, den
sistnevnte boksen er i sveiset stål og ble gledelig nok donert av Bang Sarey N. Resort.
Og siste nytt pr. 10/4, er at vi skal få sette en donasjonsboks og visittkort på resepsjonsdisken
til Bang Sarey Nordic Resort i Thailand - for øvrig også der vi har vårt lager. Tar med en slik
boks i kofferten på kommende tur i slutten av denne mnd.
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