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Welkom bij onze 53ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 

 

Neem zeker eens een kijkje op onze vernieuwde website www.belgisaan.be  

 

Nieuws over de werking van Belgisaan in deze Coronatijden : 

Coronabesmetting in Thailand is momenteel nog altijd zeer hoog. Er is een lockdown en de scholen die half mei 

moesten beginnen zijn nog gesloten. Wij wachten dat de scholen terug open gaan. Onze Thaise vrijwillige 

medewerkster Jirawan staat klaar om dan naar de scholen te gaan om de studiebeurzen te geven en voor de opvolging 

van de gesteunde scholieren. Wij zullen dan de werking volgen via video-Messenger. De verschillende 

schooldirecteurs en onze Thaise medewerkster Jirawan zijn regelmatig in contact met de gesteunde scholieren om 

hulp te bieden in geval van nood. Alles wordt dus ter plaatse goed opgevolgd.  

 

Bericht aan alle mensen die een kind steunen : zodra als het kan zullen jullie nieuws krijgen van je scholier. 

Bedankt voor uw begrip. Het is een uitzonderlijke toestand. 

 

Voorbije activiteiten: 

Op 3 juli en 28 augustus organiseerde Belgisaan een rommelmarkt op de Marktplein in Middelkerke 

                      
 

Zondag 15 augustus : Belgisaan zorgde voor de drankuitbating tijdens de 

Oogsfeesten in Leffinge samen met Cross To Romania 

      

Agenda : 

- zondag 5 september : aanwezig met een stand op de Verenigingsbeurs in Middelkerke (Sporthal) 

- zaterdag 18 & zondag 19 september : aanwezig met een stand op het Landbouwweekend in Middelkerke Zeedijk 

(in de tent thv Pouletstraat) 

- zaterdag 9 oktober : BELGISAAN HAPPENING!  
Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke  

Keuze tussen Heerlijk Thais buffet of koud buffet van vlees & vis  
(aperitief, soep, uitgebreid buffet, dessertbuffet) met muzikale animatie 

Prijs 28 € (kinderen 14 €).  

Reserveren op voorhand door storting met vermelding Thais of koud buffet (voor 1 oktober)  
0474/289.300 – belgisaan@skynet.be IBAN BE10 0013 6498 4404  

Iedereen welkom! 

http://www.belgisaan.be/

