
vzw BELGISAAN asbl 
Tel. 0474/289.300 – 0477/832.389      belgisaan@skynet.be      

www.belgisaan.be       IBAN BE10 0013 6498 4404 

Januari – april 2015   Nieuwsbrief 33 
Welkom bij onze 33ste editie. Belgisaan en de bevolking van 

Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun.  Wij wensen u 

een gelukkig en gezond 2015 ! 

Voorbije activiteiten :  

- in september stonden wij met een stand op het Landbouwweekend van Middelkerke 

   
- op zaterdag 25 oktober hadden wij onze Belgisaan Happening in feestzaal Calidris te Westende. De aanwezigen 

konden genieten van een heerlijke uitgebreide maaltijd met keuze tussen Thais of koud buffet, aansluitend 

shownamiddag met optredens van Paul Bruna, Mieke D, humorist Joske en Krin. Het werd een groot succes.  

 

   

   

  



- wij waren met een stand aanwezig op verschillende Kerstmarkten, nl. in de gemeenteschool van Slijpe, op het plein 

van Westende-dorp, in het Sint-Lutgardisinstituut van Westende en ook op de kerstmarkt van BNP Paribas Fortis 

Foundation in Brussel.  

    
 

  
   

  - in december stonden wij enkele dagen met een stand in de kerk van Westende-dorp. Met de opbrengst kan een 

Thaise scholier een jaar lang naar school gaan, waarvoor dank aan de parochie en de aanwezigen voor hun steun. 

   
 

Agenda : 

INFODAGEN in ons lokaal Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, Middelkerke : 

Zaterdagen 10 januari, 28 februari, 21 maart en 25 april telkens van 10u30 tot 12u 
 

Zaterdag 17 januari : Thais buffet tvv van Belgisaan in Chimay (Forges) georganiseerd door de familie Camarda 
 

Zondag 22 maart om 11 uur : eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk van Middelkerke ter nagedachtenis 

van de overledenen van Belgisaan. Daarna iedereen welkom in ons lokaal “Kabientje” voor een drankje. 
 

Zaterdag 28 maart vanaf 19 uur : aanwezig met een eetstand op het wereldcafé in Foyer De Branding, 

Populierenlaan 35, Middelkerke. Verhalen uit de wereld in een gezellige setting met wereldse snacks en dranken. 

Inkom gratis.  
 

Vrijdag 24 april vanaf 19 uur : kaas- en wijnavond in ons lokaal Kabientje, Vandenheuvelstraat 34, Middelkerke.  

Prijs : 15 € (inbegrepen 1 glas wijn of bier). Reserveren voor 19 april (0474-289.300, 0477-83.23.89 of 

belgisaan@skynet.be).  Plaatsen beperkt! 



 

actief in de scholen : 

Leerlingen uit het lager onderwijs van 4 Belgische scholen hebben een pennenvriend uit Thaise dorpsscholen. 

Regelmatig wisselen ze tekeningen, brieven, … uit.  

  
Gemeenteschool “Slijpertje” uit Slijpe (Middelkerke) en hun Thaise pennenvrienden 
 

  
Vrije Basisschool “De Tweesprong” uit Handzame en hun Thaise pennenvrienden 
 

  
Sint-Lutgardisschool Westende en hun Thaise pennenvrienden 
 

  
Sint-Jozefsinstituut uit Middelkerke en hun Thaise pennenvrienden 



Allerlei : 

- in september mochten wij weer kleren in ontvangst nemen van IKWV (reddingsdienst aan de kust) om uit te 

delen aan de arme bevolking van Noordoost Thailand. Die mensen zijn er heel gelukkig mee (zie foto 2) 

   
- sinds kort worden niet alleen verslagen van verblijven in het Engels vertaald maar ook de nieuwsbrieven die in 

Thailand verspreid worden : ze worden met volle belangstelling gelezen. 

   
- in verschillende scholen hebben wij gesproken over de tsunami van 26 december 2004. Met een volgeladen 

vrachtwagen snelde Belgisaan naar 2 vissersdorpjes in Zuid-Thailand ter hulp. 

- op de kerstmarkt 2013 in de gemeenteschool van 

Slijpe namen leerlingen van het 5de leerjaar het 

initiatief om vers geperst sinaasappelsap te verkopen 

voor een project. Begin dit schooljaar gaven zij het 

bedrag aan Belgisaan. Wij ontmoetten in Thailand 

een meisje uit het 1ste  middelbaar in de school van 

Banphupit die wegens oogproblemen de lessen niet 

goed kon volgen. Haar arme familie kon haar geen 

bril aanschaffen. Dankzij dat geld heeft Phimonsri 

een nieuwe bril en kan zij opnieuw de lessen volgen. 

Zij is zeer dankbaar. 

 

 - Apisit, een student van Esarn Technology College Udon Thani, 

had zijn voorste tand gebroken en was verlegen om nog te 

glimlachen. De persoon die hem studiebeurs geeft betaalde voor 

hem een tandimplantatie : hij kan nu terug glimlachen en beter 

kauwen. Hij is dankbaar en gelukkig.  

  

 

 

 

 

- Met droefheid melden wij u het overlijden van Anne Marie Fiers, de moeder van onze 

voorzitter Emmanuel Colyn, die op 6 december overleden is. Zij had de leeftijd van 96 jaar 

bereikt. Zij was een grote steun voor Belgisaan. Onze innige deelneming aan Emmanuel en 

zijn familie.  

 

- Onze innige deelneming aan onze bestuursleden Jacques Vermeire en zijn echtgenote 

Marleen Eeckman voor het overlijden van Hendrika Van Hoorebeke, de moeder van Jacques.  

 

- Frans van Popering en zijn familie steunen al jaren studenten bij Belgisaan. Met droefheid vernamen wij het 

overlijden van Frans. Onze innige deelneming aan zijn echtgenote Anne, zijn kinderen en zijn ouders. 

  

 


