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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS 

 NOUSOL ONG 

 ROSCO PROJECTS 

 ASSOCIACIÓ SEPOM 

 FUNDACIÓ RUAMMIT 

 AJUNTAMENT DE MELAO 

 ASIA CHILDREN’S FOUNDATION 

 SERVEIS SCIALS DE TAILÀNDIA 

 GOVERN PROVINCIAL DE CHANG RAI 

 MINISTERI D’EDUCACIÓ DE TAILÀNDIA 

 

 



                                                                                                             Baan Saan Rak 
                                                                                                                                                                   Casa d’acollida i orfenat 

 

 4 

 

RESUM DEL PROJECTE 

Baan Saan Rak o "Casa de l'amor" en català, és una Casa d'Acollida fundada el 2003, en Maelao, província 

de Chiang Rai al Nord de Tailàndia, prop de la frontera amb Myanamar. Som una organització no 

governamental i no religiosa que té cura de nens en situació de vulnerabilitat o exclusió social (orfes, de 

famílies desestructurades o sense recursos etc.). 

Actualment oferim una llar a 33 nens entre 4 i 20 anys majoritàriament de la tribu Akha, Lahu i thai-

japonesos, però l'admissió està oberta a tots els nens que necessiten una llar, independent de raça, ètnia o 

religió. Actualment la gran majoria viu a la casa d'acollida, però, alguns han hagut de migrar a altres ciutats 

per continuar els seus estudis, mantenint el seu vincle i tutela sota BSR. 

DESTINATARIS/ES  

Els destinataris/es directes són: 

 Nens/es en risc d'exclusió social derivats dels serveis socials i de la Fundació Ruammit. 

 Les famílies sense recursos o desestructurades dels nens/es que viuen a Baan Saan Rak. 

 Nens/es en risc d'exclusió social i/o de les ètnies minoritàries que viuen a la província de Chang Rai. 

 Nens/es en risc d'exclusió social de la zona pròxima a Baan Saan Rak i que viuen una temporada a 

Baan Saan Rak fins que les seves famílies poden tornar fer-se càrrecs d'ells de forma estable. 

Els destinataris/es indirectes són: 

 Totes les persones que visiten o fan un voluntariat a Baan Saan Rak. 

 Totes les persones que tenen accés a la nostra web, xarxes socials o productes audiovisuals. 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure la inclusió, formació i apoderament de nens/es en situació de vulnerabilitat o situació d'exclusió 

social i les seves famílies a través d'una llar estable. 

OBJECTIU ESPECÍFICS 

 Crear un espai soci educatiu per potenciar el desenvolupament personal dels nens/es. 

 Proporcionar als nens/es els recursos necessaris perquè puguin completar la seva formació 

acadèmica completa. 
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 Acompanyar i assessorar les famílies sense recursos perquè puguin millorar la seva situació i puguin 

fer-se càrrec dels seus fills/es. 

 Coordinar amb els serveis socials la derivació a la Casa d'Acollida de nens/es en situació d'exclusió 

social o vulnerabilitat. 

 Proporcionar nens orfes i/o provinents de famílies sense recursos, monoparentals o 

desestructurades l'oportunitat de tenir una vida digna. 

 Prevenir els nens/es en situació de vulnerabilitat i les seves famílies de dedicar-se a activitats 

criminals o mendicitat a través de formació i suport. 

ANTECEDENTS 

Baan Saan Rak va ser fundat el setembre de 2003 per Pimpam Kaseriwan (Jit), una dona tailandesa que va 

exercir durant diversos anys com a treballadora social fins que va decidir fundar el seu propi projecte al seu 

poble natal. 

Quan Jit va començar aquest projecte es va associar amb l'organització SEPOM que s'ocupava de dones 

tailandeses que havien estat traficades com a prostitutes al Japó i havien tornat a Tailàndia amb greus 

problemes psicològics i econòmics. La majoria d'elles tornaven amb fills dels quals no es podien fer càrrec; 

Aquesta va ser la causa principal per la qual Jit va decidir construir un orfenat en uns terrenys propietat de 

la seva família. Davant l'absència de recursos i la gravetat de la situació les primeres construccions van ser 

de bambú per permetre albergar ràpidament els primers nens. Anys després, gràcies a diverses donacions 

privades, Jit va poder construir dormitoris, cuina i banys de formigó. 

Pimpam Kaseriwan (Jit) és la creadora i única persona permanent a BSR, fent-se responsable de totes les 

necessitats dels nens. Això implica que Jit ha hagut de lliurar-se per complet a l'educació, cura i formació 

dels nens tenint únicament el suport de voluntaris que vénen esporàdicament i dels nens i nenes més grans 

els que ensenyen als més petits. 

Actualment, gràcies a l'aportació de projectes i donacions, Baan Saan Rak pot finançar l'aliment, educació, 

salut i necessitats bàsiques dels nens, però, Jit constantment ha d'utilitzar els seus propis recursos per 

costejar les diverses i creixents necessitats de la llar. 

Baan Saan Rak per les seves instal·lacions i la seva estructura pot acollir a la vegada uns 26 nens/es fixes. 

Pot acollir algun més provinent de família sense recursos i que quan la família millora la seva situació torna 

a casa seva.  

9 nens/es que vam acollir al 2003 ara tenen uns 20 anys i aquest any s’han anat a viure a altres localitats 

per continuar els seus estudis de secundaria o superiors. BSR continua fent-se càrrec de la seva manutenció, 

educació i seguiment. Per aquest motiu aquest 2017 han entrat a viure a Baan Saan Rak 9 nens/es. 
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JUSTIFICACIÓ 

Baan Saan Rak està situada a la població de Maelao. En aquesta zona hi viuen diferents grups ètnics, 

principalment Akha i Lahu. Maelao es troba en l'àrea denominada "Triangle d'Or" (Punt de divisió fronterera 

entre Tailàndia, Myanmar i Laos), un lloc estratègic per a l'intercanvi comercial a causa de la confluència 

fronterera a la vora del riu Mekong, però també un dels llocs amb els majors índexs de tràfic d'opi i heroïna 

del món a causa de ser el centre de proveïment i distribució d'opi i els seus derivats cap a tota la Xina i 

després cap a Europa i els EUA (SXX). 

El "Triangle d'Or" és conegut mundialment també pel tràfic de persones amb fins d'explotació laboral i 

sexual. Més del 80% d'aquestes persones són dones o nenes, enganyades i obligades a exercir la prostitució 

dins i fora del país (Japó, Estats Units, Europa Occidental). Durant anys, Tailàndia va liderar els índexs de 

tràfic humà al món. Després de diverses dècades i diversos intents del govern per resoldre aquest greu 

delicte, avui el problema persisteix, tot i que menys. Lamentablement en zones rurals i amb alts índexs de 

població Akha i Lahu, el tràfic de persones és encara una realitat. Menors no registrats en el govern 

(provinents de països fronterers; Myanmar i Laos) i nens/es de zones rurals sense escolaritat segueixen en 

alt risc de captació. 

Al segle XVIII a causa de la colonització de la zona pels països europeus es van definir fronteres al Sud-est 

Asiàtic. La delineació d'aquestes fronteres es va fer mirant únicament interessos econòmics, sense tenir en 

compte característiques geogràfiques ni culturals, com ara llengües, ètnies o religions. Això va provocar que 

molts grups ètnics quedessin de sobte atrapats en països amb els quals no compartien absolutament res. 

En l'actualitat aquests grups no tens dret a identificació oficial impossibilitant que puguin accedir al sistema 

educatiu i sanitari públic. Per tant, les condicions en què viuen són d'extrema pobresa. En molts casos 

aquesta pobresa extrema provoca danys col·laterals com, drogoaddicció, alcoholisme, violència domèstica, 

malalties de transmissió sexual i/o mentals. A causa d'aquest context soci econòmic les famílies no poden 

atendre els seus fills i sovint són maltractats pels mateixos progenitors, causant irreparables danys en les 

seves vides. 

FILOSOFÍA 

A través d'una educació integral volem que els nens/es tinguin les màximes eines per desenvolupar-se en un 

context social advers. Gràcies a aquestes eines podran construir el seu futur dignament i ajudaran a la seva 

comunitat a sortir de l'exclusió social creant una societat més justa i humana. 

METODOLOGIA DE INTERVENCIÓ 

Jit està coordinada amb els Serveis Socials de Tailàndia i amb diferents organitzacions socials que treballen a la 

zona. Fruit d’aquesta col·laboració es té identificats dels nens/es vulnerables o en risc d’exclusió social. Molts 

d’aquests nens/es són derivats a Baan Saan Rak. 
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En els casos en què la família és molt pobra, Baan Saan Rak es fa càrrec dels nens/es donant-los educació, 

allotjament, menjar, atenció mèdica i roba. Una vegada que la família ha millorat la seva situació, de manera 

degudament comprovada, els nens poden tornar amb les seves famílies, que és el lloc al qual pertanyen. 

En els casos extrems, en què els nens són orfes o els pares estan a la presó o han estat maltractats pels seus 

progenitors, Baan Saan Rak assumeix la responsabilitat com a únic tutor dels nens, i estaran sota la seva tutela 

fins que siguin majors d'edat i tinguin una feina que els permeti independitzar-se. Se'ls ofereix allotjament, 

menjar, roba, educació i tot el suport perquè completin, com a mínim, l'educació secundària del sistema 

tailandès. 

Abans d'arribar a Baan Saan Rak molts dels nens pateixen problemes psicològics i de conducta a causa de les 

situacions extremes a què han estat sotmesos. Per ajudar-los a superar aquests traumes, els primers mesos a 

l'orfenat ens centrem de manera intensiva en el desenvolupament físic i psicològic perquè tinguin una adaptació 

gradual i adquireixin disciplina en les seves vides. 

Totes les nostres activitats estan guiades pel sistema educatiu "Aprenent fent". Les nostres activitats inclouen: 

 Conreen vegetals que després mengen. 

 Horaris: tenim un horari d'activitats setmanal que ajuda a canviar la conducta dels nens i mantenir 

l'harmonia. 

 A través d'un acord amb l'escola pública local els nens poden anar a l'escola i reben educació segons 

el sistema tailandès. 

 Ensenyem arts plàstiques: postals, quadres, bosses i samarretes pintades amb aquarel·les. Aquests 

articles es venen a Baan Saan Rak i en alguns llocs de Chiang Rai. 

 Estem organitzats en una taula de responsabilitats per a cada setmana en què cada nen té la seva 

tasca: ajudar a cuinar, escombrar les fulles, cuinar arròs, rentar les cassoles i les paelles, recollir els 

papers de terra, ordenar la sala polivalent. 

 


