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Verblijf in Thailand mei 2019 
Het nieuwe schooljaar is in mei begonnen in Thailand. Wij hebben de gesteunde scholieren van Belgisaan bezocht 

en een aantal nieuwe scholieren geselecteerd voor hun studiebeurs. Tot nu toe zijn er al 395 arme middelbare 

scholieren die de kans kregen om verder te studeren voor een betere toekomst dankzij die studiebeurzen.  

Wij bezochten ook de scholieren van ons “Food Program” waarvan een aantal nieuwe opgenomen zijn. Tot op heden 

zijn er al 79 kinderen van het lager onderwijs die konden genieten van dit project en zo moeten ze niet met een lege 

maag de lessen volgen. Thuis hebben ze te weinig eten. 
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De selectie van de nieuwe scholieren gebeurt onder toezicht van de schooldirecties en Belgisaan. Ook dit 

schooljaar mochten wij een aantal nieuwe scholieren verwelkomen bij Belgisaan. 

  
 

  
Wij hebben o.a. kleren, speelgoed, brillen en schoolgerief uitgedeeld aan de arme bevolking van het dorpje 

Bannarong en in een krottenwijk van Udon Thani. Dit alles werd ons gratis meegegeven vanuit België. 

    
 

   
 

   

 



Regelmatig brengen wij een bezoek aan de arme bevolking, alsook aan de nieuwe gesteunde scholieren en bieden 

wij hulp aan waar nodig is.  

   
 

     
 

Wij zijn Chatiya, een scholier van het 2de middelbaar van Nongkhuakhu, gaan bezoeken bij haar thuis. Haar vader is 

gaan werken in een andere provincie (Korat) en komt maar 1 x per jaar langs, maar 

kan zijn dochter niet financieel bijstaan. Zij weet niet waar haar moeder werkt of 

woont : haar moeder heeft haar verlaten als zij 1 maand oud was en ze is niet meer 

teruggekomen. Uiteraard krijgt Chatiya van haar ook geen financiele steun. Zij 

woont bij haar tante die ziek is (suikerziekte) en niet kan werken. Haar man, de 

nonkel van Chatiya, is eveneens ziek (hersenbloeding) en woont met hun zoon in 

Bangkok die voor hem zorgt. Hun zoon die in een bedrijf in Bangkok werkt, zendt 

soms wat geld voor zijn moeder en Chatiya.  Op de foto : Chatiya naast haar tante, 

omringt door 2 leerkrachten van Nongkhuakhu. 

 

Ook hebben wij Mingkhuan, een nieuwe studente van het 1ste middelbaar van 

Nongkhuakhu, bezocht. Zij woont samen met haar grootouders, moeder, tante en 

nichtje. Haar grootouders wonen buiten in een hut naast het huis (zie foto). De 

grootmoeder is verlamd : ze kan niet meer 

stappen. Haar moeder werkt waar ze kan. 

Haar vader was gaan werken in Israël 3 jaar 

geleden, maar sindsdien hebben ze niets 

meer van hem vernomen. Het huis is van de 

tante die niet werkt om te kunnen zorgen 

voor haar baby. Haar man werkt in een 

bedrijf in Bangkok en zendt soms geld. Als Mingkhuan in het 5de leerjaar was, 

heeft ze de eerste prijs gewonnen van Thailand voor “Dancing & Cooking”. Haar 

familie is er heel trots over.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Typische muziekinstrumenten uit Noordoost Thailand geschonken 

aan de school van Banyakoon door Belgisaan 

 


