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 Nieuwsbrief 31 

Mei - augustus 2014 

Welkom bij onze 31
ste

 editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u 

dankbaar voor uw steun. 

Voorbije activiteiten :  

- op 18 januari had de plandag plaats van het Noord-Zuid Comité Middelkerke in ons 

lokaal Kabientje met aansluitend een Thais buffet verzorgd door Belgisaan en aangeboden door het 

gemeentebestuur van Middelkerke, waarvoor dank.  

   
- op 25 januari had het jaarlijks ledenfeest plaats van Actief Middelkerke in feestzaal Calidris in Westende, waar 

Belgisaan een Thais buffet mocht opdienen ten voordele van onze projecten, waarvoor dank. 

  
  

    
 

 

- op 1 en 2 februari waren wij aanwezig met een stand in de kerk van 

Westende-dorp, waarvoor dank aan de parochie Sint-Laurentius Westende en 

de parochianen voor hun steun. Door die opbrengsten wordt een meisje, 

Watcharee Boonchu, uit de middelbare school Tessaban3 van Udon Thani, 

gesteund in haar studies. Zij is zeer arm en woont in een krottenwijk. Enkel 

dankzij die steun kan ze verder studeren, waarvoor ze heel dankbaar is.  

 



Actief in de scholen : 

Zoals jullie weten zijn wij regelmatig actief in de verschillende scholen in België : gemeenteschool van Slijpe, 

Sint-Lutgardisschool van Westende en Vrije Basisschool van Handzame 

  

  
de kinderen van die 3 scholen mochten eens typische Thaise "snoeperijen" proeven die wij onlangs hadden 

meegebracht uit Thailand. Ze vonden die wel iets te pikant en een totaal andere smaak 

   
Op 12 maart waren wij uitgenodigd in verschillende middelbare klassen van het Sint-Andreasinstituut te Brugge. 

Daar gaven wij uitleg over onze werking en het leven in Noordoost Thailand. 

   
 

Studiebeurzen : 

6 jaar lang steunden de leerlingen van het 6° leerjaar bijgestaan door de lerares 

Heidi en het oudercomité van de gemeenteschool van Slijpe een student uit 

Thailand die in maart afgestudeerd is. Proficiat! Op de foto zien wij de 

overhandiging van de dankbetuiging van die student.  

 



 

De kinderen van het 6° 

leerjaar van de Vrije 

Basisschool van Handzame 

hebben een activiteit 

georganiseerd om geld in te 

zamelen voor de studies van 

Athippatai Aranyapak, een 

scholier van het 5° 

middelbaar uit de school 

Banphupittayasaan. De 6° jaarsscholieren uit Slijpe zullen ook 

binnenkort een actie ondernemen (daar zullen wij het in onze volgende nieuwsbrief over hebben). 

  

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

Nantakarn Tona door Ludwine Roose, Sirisapa Kamalpatwet door 

Céleste Dufournier, Nunvadee Pomchart door Mark Rethy en Dirk 

Smet, Eric Farmer door gemeenteschool van Slijpe, Titinan 

Nakonkwang door Kristof Devos. 

 

Regelmatig komen wij afgestudeerde studenten tegen en met 

vreugde zien wij dat ze een goede werk hebben dankzij hun 

diploma. De ene ontmoetten wij als lerares, de andere als 

boekhoudster, personneelschef, dokter, ingenieur, enz. Op de foto 

zien wij Naraporn Simseepim, vroeger gesteund door Belgisaan, als 

veranwoordelijke in een informaticawinkel. Ze zijn dankbaar dat ze 

eindelijk uit hun armoede zijn en een normaal leven kunnen leiden. 

 

Allerlei :  

- op 24 februari had de officiële inhuldiging plaats van het sanitair- en waterproject in de school van Bannarong, in 

aanwezigheid van een delegatie van de Collège Notre-Dame uit Doornik die dit project heeft gefinancieerd. 

  
 

 

- Ter gelegenheid van de opening van de Vakantiesalon te Brussel in 

februari heeft China Airlines een cocktail georganiseerd op hun stand 

om hun trouwe klanten te bedanken, waaronder Belgisaan. Op de 

stand werden wij ontvangen door Simon Lee, Vice President Europe 

China Airlines, Ray Chang Marketing Director Europe, Frederic de 

Terwangne, Sales Manager China Airlines België en Luxemburg met 

zijn secretaresse Patricia. Hierbij danken wij China Airlines voor de 

goede diensten dat zij ons verlenen. 

 

 

 

- Gwenni en Lydia hebben pannenkoeken gebakken en verkocht om geld in te 

zamelen om de studies te bekostigen van 2 Thaise studenten, Puwanat (Pak) 

en Pawinee. Proficiat voor julie inzet.  

 

 

 

 



Agenda : 

INFODAGEN in ons lokaal Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, Middelkerke : 

Zaterdagen 10 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus en 13 september, telkens van 10u30 tot 12u 
 

Vrijdag 16 mei om 19u : Couscous avond. Aperitief, heerlijke ambachtelijke couscous op traditionele wijze 

klaargemaakt, dessert. Prijs 20 euro. Reserveren op voorhand (belgisaan@skynet.be - 0474-289300 - 0477-832389) 

in ons lokaal Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, 8430 Middelkerke. Iedereen welkom! 
 

Zaterdag 28 juni : aanwezig met een stand op Feest in 't Park, Minnewaterpark in Brugge 

Zaterdag 12 juli : aanwezig met een stand op Wereldmarkt "Couleur aan Zee", Middelkerke 

Zaterdag 26 juli : aanwezig met een stand op Wereldmarkt Dunia, Oostduinkerke strand 

Zaterdag 20 & zondag 21 september : aanwezig met een stand op het Landbouwweekend in Middelkerke 
 

Zaterdag 25 oktober vanaf 12u zaal Calidris, Westende : uitgebreid BELGISAAN  BUFFET 

gevolgd door een muzikale dansnamiddag. Ten voordele van onze projecten. 

Keuze tussen Thais buffet of koud buffet van vlees en vis. (aperitief, soep, uitgebreid buffet, dessertbuffet).  

Prijs 28 € (kinderen 14 €). Reserveren op voorhand. Iedereen welkom! 

 
 

 
 

       
De bevolking van Noordoost Thailand dankt de medewerkers van Belgisaan en is dankbaar voor alle hulp, giften 

en studiebeurzen.  

 

 

 


