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Welkom bij onze 37ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 

 

Voorbije activiteiten :  

- op zaterdag 16 april 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. 

   

   
Voor de Mondiale Dag op 2 maart heeft het Sint-Andreasinstituut in Brugge aan Belgisaan gevraagd om uitleg te 

geven over onze projecten aan middelbare scholieren (foto 1). Op 6 februari verzorgden wij een Thaise maaltijd 

voor de plandag van het Noord-Zuid Comité van Middelkerke (foto’s 2 en 3). 

   
Op 22 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 het 6de leerjaar van de 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… 

    
Gemeenteschool Slijpertje en hun pennenvrienden uit Bannonthongwai 

    
“De Tweesprong” uit Handzame en hun pennenvrienden uit Bannarong 

   
Sint-Lutgardisschool uit Westende en hun pennenvrienden uit Banyakoon 

   
Sint-Jozefsinstituut uit Middelkerke en hun pennenvrienden uit Anuban Banphu 

 



 

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 

    
   

Acties in de scholen : 

De Vrije Basisschool van Handzame, de Sint-lutgardisschool van Westende en de gemeenteschool van Slijpe 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 bijgedragen. 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: 

Anuporn Pit-On door Albert & Nora Rawoens-Van Gysegem, Pitsamay Litison door Pascale Leblanc, Chatchai 

Bumrungsuk door Ronny & Monique Van Troostenberghe, Kammoonrat Wongkham door Annick Van Steerteghem, 

Supawadee Srisa door An Jacobs, Chayakit Thipkeson door Danielle 

Leblanc, Jirawan Chaocheangyuen door Damienne Van Troostenberghe, 

Lumchai Boumhô door Harry & Rita De Bock-Massage, Kitsada Srikam 

door Ivan & Carine Coulier, Kreetawut Krongrit door Alain & Frieda 

Vandroogenbroeck-Calie, Noonthanan Khanmuang door Jean De Grave 

en Athippatai Aranyapak door de vrije basisschool “De Tweesprong” uit 

Handzame. BNP Paribas Fortis Foundation steunde de afgestudeerden 

Sujittra Thatchai, Suparek Prawapoochako en Somrudi Ratchanit. Op de 

foto, de overhandiging van de dankbetuiging van Athippatai voor het 6de 

leerjaar van de school van Handzame. 

 

Agenda : 

zaterdag 21 mei : Rommelmarkt georganiseerd door Belgisaan, Marktplein Middelkerke  
zaterdag 25 juni : stand op Wereldfeest “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
zaterdag 2 juli : Rommelmarkt georganiseerd door Belgisaan, Marktplein Middelkerke  
zaterdag 9 juli :  stand op Wereldfeest “Couleur aan Zee”, Epernayplein Middelkerke 
zaterdag 16 & zondag 17 juli : aanwezig met een stand in de Sint-Theresiakapel in Westende-bad 
zaterdag 30 juli : stand op Wereldfeest Dunia, strand Oostduinkerke 
zaterdag 27 augustus : Rommelmarkt georganiseerd door Belgisaan, Marktplein Middelkerke  
zaterdag 17 & zondag 18 september : Landbouwweekend, Zeedijk Middelkerke 
 
zaterdag 1 oktober 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  

Prijs 28 € (kinderen 14 €). Reserveren op voorhand met vermelding Thais of koud buffet (voor 20 september)  

0474/289.300 – 0477/832.389 – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404     Iedereen welkom! 

 
Belgisaan Center Udon Thani: 
Enkele sfeerfoto’s van activiteiten in Belgisaan Center Udon Thani in juni 2016. Wij organiseren ook uitstappen 
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