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Mei - augustus 2020   Nieuwsbrief 49 
 

Welkom bij onze 49ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun.   

  

Nieuws over de werking van Belgisaan in deze Coronatijden : 

Door de coronacrisis is het nieuwe schooljaar in Thailand verschoven van half mei naar 1 juli 2020. Wij zullen 

waarschijnlijk deze keer niet zelf ter plaatse mogen gaan. Dit vormt geen probleem voor de reeds gesteunde 

scholieren : wij zorgen ervoor dat alle gesteunde scholieren hun studiebeurs zullen ontvangen, alsook de nieuwe 

scholieren die geselecteerd zullen worden. De werking ter plaatse zal 

gewoon doorgaan, dankzij onze Thaise vrijwilligster Jirawan : zij was 

schoolverantwoordelijke van Esarn Technology College in Udon Thani. 

Sinds enkele jaren is zij op pensioen en vrijwillige medewerkster van 

Belgisaan. Al jaren werkt ze mee met ons in Thailand in de verschillende 

scholen en is ze goed op de hoogte van onze projecten. Ze zal dus begin juli 

alle gesteunde scholieren bezoeken en uitbetalen, alsook de nieuwe 

scholieren selecteren. Wij hebben allen het volste vertrouwen in haar. 

Tijdens haar bezoek in de scholen zullen wij ook aanwezig zijn door video-

Messenger, zodat wij op afstand ook kunnen meewerken.  

Indien u iemand kent die een scholier zou willen steunen, laat het ons dan zo vlug mogelijk weten. Er zijn altijd een 

aantal arme scholieren die wachten voor een studiebeurs. Altijd welkom! 

Hieronder enkele foto’s van Jirawan in de scholen : 

    
 

   
 

  
 

 



 

 

Acties in de scholen : 

Zowel in de school Slijpertje (zie foto’s nieuwsbrief 48) als in 

Sint-Lutgardisschool van Westende (zie foto hiernaast) hebben de 

kinderen van het 6de leerjaar een actie gevoerd ten voordele van 

de studiebeurs voor hun Thaise scholier. Waarvoor dank.  

Dankzij deze studiebeurzen kunnen die scholieren verder 

studeren. Onpreya, die gesteund werd door Sint-Lutgardisschool 

van Westende, is afgestudeerd : ze zullen een nieuwe scholier 

steunen. Proficiat!   

 Allerlei : 

- Proficiat aan de afgestudeerde gesteunde studenten die hun pleegouders zeer dankbaar zijn voor de jarenlange steun: 

Peeraphat Nimthong, Boonyarit Kotpattha, Ariya Phasook, Phimonsri Dheemun, Parinya 

Ruengmaneechatchawarn, Onpreya Jampeechot en Nutcharee Hedket. 

Agenda : 

- zaterdag 19 & zondag 20 september : Landbouwweekend, Zeedijk Middelkerke 

- zaterdag 26 september  vanaf 11u30 :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 

Keuze tussen Thais buffet of koud buffet van vlees & vis 

(aperitief, soep, uitgebreid buffet, dessertbuffet) 

Muzikale animatie door Ronny De Keyser & Pauline Slangen (The Voice Kids 2017) 
Prijs 28 € (kinderen 14 €).  

Reserveren op voorhand door storting met vermelding Thais of koud buffet (voor 17 september)  

0474/289.300  – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404      

Iedereen welkom! 

   

- Op vrijdag 23 oktober vanaf 19 uur: kaas- en wijnavond 

Zaal Calidris, Strandlaan 1, 8434 Westende. Plaatsen beperkt! 

Prijs: 15 € (inbegrepen 1 glas wijn of bier). Reserveren voor 17 oktober (0474-289.300 of belgisaan@skynet.be).  

                    
 

Zonder tegenbericht zal onze jaarlijkse Belgisaan Happening  en Kaas- en wijnavond plaats 

hebben. Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen . Reserveren kan vanaf nu! 
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