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September - december 2014 

Welkom bij onze 32ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 

Voorbije activiteiten :  

- regelmatig vergaderen wij in ons lokaal. Daarnaast hebben wij maandelijks onze infodag. 

     
- op 16 mei hadden wij onze sfeervolle couscous avond in ons lokaal Kabientje verzorgd door Annick Baillieul van 

de vzw De Dans-“Ruh” 

   
- wij waren met een stand op de wereldmarkten “Feest in ’t Park” te Brugge, “Couleur aan Zee” te Middelkerke en 

Dunia in Oostduinkerke. Dank aan onze vrijwilligers en aan de organisatoren van deze geslaagde activiteiten.  

   

   

   



 

- op 19 en 20 juli stonden wij met een stand in de 

Cenakelkerk van Westende-bad. Met de opbrengst 

kan een kind een jaar lang naar school gaan, waarvoor 

dank aan de parochie en de aanwezigen voor hun 

steun. 

   

- Deze zomer mochten wij de drankuitbating doen van 2 shows van de Nationale Loterij in Middelkerke tvv onze 

projecten. Dit gebeurde met een ploeg van telkens een vijtiental enthousiaste vrijwilligers van Belgisaan.  

   

    

   
 

- Belgisaan heeft deze zomer 2 rommelmarkten georganiseerd op het Marktplein van Middelkerke tvv de projecten. 

Tevens mochten wij dankzij Frankie Van Troostenberghe op de romelmarkten van Westend Gamers gratis staan op 

de dijk van Westende.  

   
 

   



Actief in de scholen : 

- In juni zijn wij naar de Vrije Basisschool “De Tweesprong” van Handzame geweest. De leerlingen van het 5° en 

6° leerjaar waren tezamen. De leerlingen van het 5° luisterden gespannen naar de verhalen van die van het 6° en zo 

leerden ze de werking van Belgisaan en het leven in Noordoost Thailand kennen.  

  
 

 

Tevens hebben wij in de klas het schoolcertificaat overhandigd van 

Athippatai Aranyapak, de student die zij steunen.  

Athippatai behaalde een diploma als beste Engelse student van het 

middelbaar in Thailand. Wij overhandigden een kopie aan de leraar  

Dries. Dankzij de steun van Handzame kon Athippatai verder studeren 

en zo dit diploma behalen. 

 

 

- de leerlingen van het 6° leerjaar van de gemeenteschool van Slijpe (Middelkerke) hebben een actie ondernomen 

om geld in te zamelen voor hun nieuwe studente. Dankzij die steun is Sawitnee Pomchuu haar middelbare studies 

begonnen in de school van Banphupittayasaan. Zij komt uit een heel arme familie uit Bannarong.  

  

  
- Dit schooljaar zullen de scholieren van het 6° leerjaar van het Sint-Jozefsinstituut Middelkerke opnieuw 

corresponderen met Thaise scholieren uit een dorpsschool. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 



 

Agenda : 

 

INFODAGEN in ons lokaal Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, Middelkerke : 

Zaterdagen 13 september, 18 oktober, 8 november en 27 december telkens van 10u30 tot 12u 
 

 

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

tent op de Zeedijk gelegen t.h.v. P. Pouletstraat) 

 

Zaterdag 4 oktober om 18 uur, kerk Wilskerke (Middelkerke), Fleriskotstraat 

33 : eucharistieviering ter nagedachtenis van Lucien Stevens die 5 jaar 

geleden overleden is, alsook voor de andere overledenen van Belgisaan. In 

1998 werd Belgisaan opgericht in Wilskerke waar dan de maatschappelijke 

zetel was. Lucien was één van de oprichters, samen met E.H. Luc Bourgeois, 

Emmanuel Colyn, Jan Hosten en Arno Van Heyste, vandaar de reden dat wij 

deze keer Lucien herdenken in Wilskerke. Lucien heeft zich jaren vrijwillig 

ingezet voor de projecten van Belgisaan in het arme Noordoosten van 

Thailand. 

 

 

Zaterdag 25 oktober vanaf 12u zaal Calidris, Westende : uitgebreid BELGISAAN  BUFFET tvv onze projecten. 

Aansluitend Shownamiddag met optreden van PAUL BRUNA & MIEKE D en humoristen Joske & Krin 

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

Prijs 28 € (kinderen 14 €). Reserveren op voorhand met vermelding Thais of koud buffet (voor 18 oktober)  
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Iedereen welkom! 

 
 

 
 

 
 Paul Bruna          Mieke D        Joske    Krin      
 

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

en studiebeurzen.  

 

Bezoek onze website www.belgisaan.be 
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