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Mei - augustus 2015   Nieuwsbrief 34 
Welkom bij onze 34ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 

 

Voorbije activiteiten :  

- op zaterdag 17 januari organiseerde de familie Camarda (waarvoor dank) van “La Camargue” in Chimay een 

Thaise avond met een uitgebreid buffet van heerlijke Thaise gerechten. Het was een sfeervolle avond. 

   

 
 

Op 11 maart 2015 werden wij uitgenodigd op een receptie in Brussel ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de 

stichting BNP Paribas Fortis Foundation waarvan wij steun krijgen (foto links onderaan). Op 28 maart nam Belgisaan 

deel met Thaise gerechten aan het Wereldcafé in Middelkerke (foto rechts onderaan).  

   
 

Voor de Mondiale Dag op 4 maart heeft het Sint-Andreasinstituut in Brugge aan Belgisaan gevraagd om uitleg te 

geven over onze projecten aan middelbare scholieren (foto links onderaan). Op 26 april waren wij aanwezig met een 

stand op het schoolfeest van het Sint-Jozefsinstituut te Middelkerke (foto rechts onderaan).  

  



 

 

 

Op 24 april hadden wij onze kaas- en wijnavond in ons lokaal ’t Kabientje in Middelkerke. Het was een geslaagde 

sfeervolle avond. 
 

   

 
 

Actief in de scholen in België : 

Regelmatig gaan wij in lagere scholen in België, nl. gemeenteschool Slijpertje uit Slijpe (Middelkerke), Vrije 

Basisschool “De Tweesprong” uit Handzame, Sint-Lutgardisschool uit Westende en Sint-Jozefsinstituut uit 

Middelkerke. Die leerlingen hebben een pennenvriend(in) uit Thaise dorpsscholen. Ze wisselen tekeningen, brieven 

en soms geschenken uit. Wij komen uitleg geven over het leven van Thaise scholieren, zowel op school als in hun 

dorpen. Wij vergelijken de beide levenswijzen. Wij brengen didactisch materiaal mee, zoals DVD, foto’s, enz… Ze 

mochten zelfs proeven van Thaise snoep, wat niet altijd in de smaak viel bij de Belgische leerlingen. 

 

Sfeerfoto’s van Slijpertje van Slijpe : 

   
 

   

 

 

 



Sfeerfoto’s van “De Tweesprong” van Handzame : 

   

   
Sfeerfoto’s van Sint-Lutgardisschool van Westende : 

   

   
Sfeerfoto’s van Sint-Jozefsinstituut van Middelkerke : hier kwamen Francine Ampe-Duron, schepen van 

ontwikkelingssamenwerking en Bart Vandekerckhove, schepen van onderwijs 

     

   



Acties in de scholen : 

De Vrije Basisschool van Handzame (foto 1), de Sint-lutgardisschool van Westende (foto 2) en de gemeenteschool 

van Slijpe (foto 3) hebben elk een actie gevoerd ten voordele van de studiebeurs voor hun Thaise scholier. De 

ouderraad van de gemeenteschool van Slijpe heeft ook haar steentje bijgedraagd. Waarvoor dank. 

   
De respectievelijke scholen mochten het certificaat van hun scholier ontvangen. Het nieuwe schooljaar begon in 

mei in Thailand. Dankzij deze studiebeurzen kunnen die scholieren verder studeren. Proficiat! 

    
 

Allerlei : 

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

Chaiwat Nuan-in door Stéphane Mertens, Nipaporn Poodpor door Albert & Nora Rawoens-Van Gysegem, 

Rotchana Tchusi door Erald & Agnes De Wachter en Kunniga Chanigoon door Bart Debuysere. 

 

 

 

- Wij zijn altijd goed ontvangen in het kantoor van China Airlines in Brussel. 

Wij appreciëren hun hulp en diensten voor onze vluchten naar Thailand.  

 

- Wij wensen Ronny Devriendt beterschap na zijn operatie. 

 

- Wij wensen onze voorzitter Emmanuel Colyn een spoedig genezing. 

 

- Onze innige deelneming aan Jozef Anthierens en zijn familie voor het overlijden van zijn dochter Ann. Jozef 

steunt 2 Thaise scholieren bij Belgisaan, nl. Prapathip Pituksabud en Darunee Prommajarn. 

 

Agenda : 

zaterdag 27 juni : stand op Wereldfeest “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
zondag 12 juli :  stand op Wereldfeest “Couleur aan Zee”, Epernayplein Middelkerke 
zaterdag 1 augustus : stand op Wereldfeest Dunia, strand Oostduinkerke 
zaterdag 15 augustus : Rommelmarkt georganiseerd door Belgisaan, Marktplein Middelkerke  
zaterdag 19 & zondag 20 september : Landbouwweekend, Zeedijk Middelkerke 
 
zaterdag 7 november vanaf 12 uur : zaal De Stille Meers, Middelkerke : BELGISAAN  HAPPENING  
Keuze tussen Thais buffet of koud buffet van vlees en vis. (aperitief, soep, uitgebreid buffet, dessertbuffet).  

Aansluitend Shownamiddag met optreden van PAUL BRUNA & MIEKE D & Krin 

Prijs 28 € (kinderen 14 €). Reserveren op voorhand met vermelding Thais of koud buffet (voor 31 oktober)  
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