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Verblijf in Thailand juni 2016 
Het nieuwe schooljaar is rond half 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 369 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 55 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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In de school Tessaban5 van Udon Thani kregen de mensen van Belgisaan een ingekaderd karikatuur met horloge als 

dank voor de hulp in hun school, getekend door een leraar. Er is meer en meer 

medewerking in de scholen en het werk van Belgisaan wordt zeer 

gewaardeerd.  

 

 

De kinderen van 

het “Food 

Program” van de 

school Anuban 

Banphu kregen 

van ons elk een 

geschenkje. 

 

 



De selectie van de nieuwe scholieren gebeurt onder toezicht van de schooldirecties en Belgisaan, die elk kind ook 

thuis gaat bezoeken en kennis maakt met de familie. Ook dit schooljaar mochten wij een aantal nieuwe scholieren 

verwelkomen bij Belgisaan. 

 

 
 

In het dorpje Nongkhuakhu hebben wij kleren uitgedeeld aan de arme bevolking 

  
 

Regelmatig trekken wij door de dorpen en brengen hulp en bijstand waar het nodig is 

    

   



Jaren geleden, toen ze nog in het lager onderwijs waren, hebben wij Watcharee 

Boonchu en Puwanat Songkeaw ontmoet in een krottenwijk van Udon Thani. 

Belgisaan heeft hen opgenomen en zijn projecten. Die kinderen hadden geen 

kans in het leven (Puwanat was een vondeling). Dankzij de hulp van Belgisaan, 

waaronder de studiebeurs, konden ze verder naar school gaan in het middelbaar. 

In mei begon Watcharee haar 6de middelbaar en Puwanat zijn 5de (zie foto): ze 

beseffen dat ze door hun studies een toekomst hebben en ze zijn ons heel 

dankbaar. 

 

Tanabadee Sekim, een jongen van het 2de middelbaar van de school 

Nongkhuakhu, wordt ook door Belgisaan gesteund. Hij is ook een vondeling 

en een oudere vrouw zorgt voor hem als een grootmoeder. Zijzelf kan amper 

overleven door klusjes te doen die zeer weinig betaald worden: ze verdient 

ongeveer 10 euro per maand wat heel moeilijk is om met 2 te overleven.  

 

Phimonsri Deemun, een meisje uit het 3de middelbaar van de school 

Banphupittayasaan, heeft en slechte zicht. Haar brilglazen werden per ongeluk 

gebroken en ze kon de lessen niet meer volgen. Financieel kon haar familie geen 

nieuwe glazen kopen. Met een van de giften die wij regelmatig krijgen, konden wij 

haar nieuwe brilglazen aanschaffen. Ze is een heel goede studente (die studiebeurs 

krijgt via Belgisaan) en ze is nu gelukkig dat ze opnieuw goed de lessen kan volgen. 

 

 

In de school Booriban Banphu was er een meisje die nog geen studiebeurs 

kreeg maar dringend hulp nodig had om verder te kunnen studeren. Hier 

ook dankzij de giften konden wij haar helpen.  

 

Naharutai Keawsecha, een meisje uit het 

2de middelbaar in Nongkhuakhu, krijgt 

studiebeurs van de gemeenteschool uit 

Slijpe. Door de actie van het 6de leerjaar en 

de steun van het oudercomité, was er geld 

over: daarmee zijn wij nuttige boodschappen gaan doen voor 

bij haar thuis. 

 

 

 

 

Op de foto ziet u onze medewerker Mangkorn die een gift doet aan een gehandicapte man die 

wij dagelijks zien op de baan tussen Udon Thani en Banphu. Die man kreeg tranen in zijn 

ogen van geluk dat er iemand zich over hem ontfermde.  

 

Soms ontmoeten wij afgestudeerde gesteunde scholieren 

die dankzij hun studiebeurzen nu een goed werk hebben. 

Hier Manoon-Noi die personeelsverantwoordelijk is in 

een groot restaurant aan de Thaise kust en Suwat die 

leraar Thaise taal is.  

 

 

 

 

Regelmatig worden wij uitgenodigd in de scholen om samen met de leraren het 

middagmaal te nuttigen. Wij genieten dan van het lekkere Thaise eten. Op de 

foto zijn wij aan tafel in de school Booriban in Banphu samen met onze 

medewerkster Jirawan, waarvoor dank voor haar goede hulp. 

 


