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Dagelijks volgen wij de gesteunde studenten van Belgisaan op in de scholen van de provincie Udon Thani. 

    
 

  
 

     
Wij hebben beslist van 

Songwan (die in mei 

naar het 4de middelbaar 

gaat) en zijn broertje 

Parnthongtar (die in mei 

naar het 2de middelbaar 

gaat), waarvan hun 

vader verleden jaar 

overleden is en al geen 

moeder meer hadden, verder te steunen, alhoewel ze eerstdaags verhuizen naar een ver familielid in de provincie 

Loei. Wij hadden aan de stervende vader de belofte gedaan om voor beide jongens te zorgen. Ze leven in extreme 

armoede. Ze zijn Belgisaan dan ook zeer dankbaar. 
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Wij zijn Jiraporn Boontea, een studente van het 5de middelbaar, gaan bezoeken op haar 

school in Kon Kaen. Wij zijn goed ontvangen geweest door de schooldirectie. Zij is een 

zeer goede studente en is erg gelukkig in haar school en  in haar opvangfamilie, die 

tevens familie is van onze Thaise medewerkster Jirawan. 

 

     
 

Wij hebben aan de arme bevolking van het dorpje Bannarong kleren bedeeld die wij o.a. gekregen hebben van 

Missiekring Knokke en Sportdienst Middelkerke. 

   
 

 

De leerlingen van de gemeenteschool Slijpertje uit Middelkerke (Slijpe) hadden een actie 

opgezet om geld in te zamelen voor de studiebeurs van Naharutai uit de school Nongkhuakhu en 

hadden meer geld dan verwacht. Met de restant van het geld zijn wij gaan winkelen voor haar 

levensonderhoud. Ze was er heel gelukkig mee.  

 

 

 

Dagelijks bezoeken wij ook de arme mensen in de sloppenwijken en dorpen om hulp en bijstand te bieden.

   
 

Wij hebben Naraporn ontmoet. Zij kwam uit een heel arme familie 

en dankzij de studiebeurs van Belgisaan kon zij destijds verder 

studeren en ze heeft nu een goed betaalde baan in Bangkok. Zij 

was zeer blij ons terug te zien. Zij is Belgisaan zeer dankbaar voor 

de steun die ze mocht ontvangen. (foto links) 

 

Wij hebben de melaatse Niyom terug bezocht in zijn dorp 

Bannarong en wij blijven voor hem zorgen. Hij is ons hiervoor heel dankbaar. (foto rechts) 

 


