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Brev fra Roan:  
Ham i den blå - det er min 
lille bror Thias. Han er 10 år 
gammel. Den ved siden af er 
mig, hvis du har glemt hvad 
jeg hedder. Jeg er  Roan og er 
11 år gammel. (privatfoto)

I kan ikke være det 
bekendt, min far har 
gjort alt hvad han kunne

Jeg hedder Roan, og jeg er 11 år. 

Jeg vil meget gerne fortælle min oplevelse ved det, 

som I har gjort. Det, I har gjort det er, at vi er gået konkurs. 

Jeg synes, det er meget øv, og det gør mine forældre og 

mine fem små søskende også. 

Det er fordi, vi mister vores hus, dyrene og fars arbejde. Vi kan ikke køre gummiged og traktor. Og vi elsker vores køer. Det sjoveste - det var at køre på maskinerne og så dyrene. Vi er alle sammen meget kede af det, lige nu og det vil vi nok os være det næste stykke tid, tror jeg. Jeg synes, det i har gjort det ikke kan være bekendt, at I gør det ved os og ved andre landmænd. Det er dumt på grund af, at på et tidspunkt, så har man ingen mælk, ost, yoghurt og smør. Så skal i drikke mælk fra udlandet. 
Men det er jer selv, der vælger det, og det er jeres egen skyld. Men jeg synes min far har gjort det godt i hvert fald, alt det han kunne. 
Han stod op klokken 02.30 om morgen. Da min far var lille, ar-bejdede han dag og nat, for at få penge til en bondegård. Så synes jeg det er meget synd for ham. Vi mister vores søde og hjælpsomme naboer, og de hjalp altid os og vi hjalp altid dem. Jeg håber at i vil gøre noget med det jeg har skrevet  

Med venlig hilsen, Roan Og Marlijn, Peter, Thias, Sverre, Stian, Vanja, Ward.     


