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Het 2de semester van het schooljaar is begonnen in november. Zoals gewoonlijk hebben wij alle scholieren van 

Belgisaan in de verschillende scholen bezocht en opgevolgd, zowel van het secondair onderwijs als de kinderen van 

ons “Food Program” uit het lager. 
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Regelmatig bespreken wij ook de toestand van de scholieren met de schooldirectie.  

    
   

Wij hebben het geval van Pon Romtaisong, een leerling van het 6de leerjaar in 

de school van Anuban Banphu, besproken samen met de leerkrachten. Hij 

heeft geen ouders meer en leeft met zijn grootmoeder die zeer weinig verdient. 

Ze zijn zeer arm en daardoor zou hij volgend schooljaar naar de tempel moeten 

in plaats van verder te studeren in het middelbaar. Hij krijgt al steun in ons 

“Food Program” en zou volgend jaar verder studiebeurs krijgen maar dat zou 

nog onvoldoende zijn doordat zijn grootmoeder te weinig verdient om hem te 

voeden. Nochtans is hij een goede leerling (vooral in wiskunde). Hij zou zeer 

graag verder willen studeren en dat zou enkel kunnen met extra hulp, zodat hij 

dagelijks eten heeft thuis. Belgisaan heeft dus besloten, samen met de leerkrachten en de grootmoeder, om hem extra 

hulp te geven zodat hij volgend schooljaar verder in het middelbaar kan studeren. 
 

Pornruedi Comsi, een leerling van het 2de middelbaar, die in 

een krottenwijk woont, krijgt sinds verleden jaar studiebeurs 

en hulp van Belgisaan. Ze was dan ondervoed en ziet er nu na 

een jaar al veel beter uit. Ze heeft een jongere broer die naar 

de tempel is en een 

jongere zus, Naphansa, 

die in het 2de leerjaar zit : 

wij hebben haar financiële 

hulp gegeven en volgend 

schooljaar komt ze ook in 

aanmerking voor ons 

“Food Program”. Haar grootmoeder die voor hun zorgt is ondertussen overleden. 

Haar 2 ooms en een tante wonen nu ook bij haar maar hebben geen vaste werk. 

Tanida, een dochter van haar oom, studeert in het 4de leerjaar en zoals Naphansa 

heeft ze hulp gekregen en komt volgend jaar in ons “Food Program” terecht. 

 

Actief in de scholen 
 

    



 

Regelmatig bezoeken wij de arme dorpen en de krottenwijk van Udon Thani om hulp te bieden waar het nodig is.    
 

    
 

     
Wij zijn de vrouw van Ton uit Bannarong, die wij al veel jaren kennen, in het 

hospitaal van Udon Thani gaan bezoeken. Enkele dagen later werd ze 

geamputeerd van haar linker been (tot haar knie). Ze zijn arm en moesten hard 

werken. Ze hebben nog een dochter die in het middelbaar studeert (en die 

studiebeurs krijgt). Ze hebben hulp gekregen van Belgisaan en Jeanine die ook 

studiebeurs geeft aan hun dochter. Wij zullen ze verder blijven steunen. 

 

 

 

Klerenbedeling in arme dorpen 

   
 

   
 

   


