
Verblijf van Belgisaan in Thailand februari - maart 2014 
Zoals gewoonlijk hebben wij de gesteunde scholieren bezocht en opgevolgd, samen met de leerkrachten. Bijna dagelijks 

vergaderen wij in de scholen. Soms zijn wij geconfronteerd met problemen bij studenten : samen met de schooldirectie 

bieden wij bijstand en proberen een oplossing te vinden. 

 

 

 
Wij zijn begonnen samen met de leerkrachten met de selectie kandidaten studiebeurzen voor het nieuwe schooljaar die in 

Thailand rond half mei begint. Wij gingen ze ook thuis bezoeken.  

 



Het “Food Program” wordt in de lagere scholen goed opgevolgd. Alhoewel er regelmatig nieuwe kinderen in ons “Food 

Program” worden opgenomen, zijn er nog altijd die hopen in dat programma te kunnen opgenomen worden om zo geen 

honger te moeten lijden. 

 
Op maandag 24 februari 2014 had de officiële inhuldiging plaats van ons sanitair- en waterproject in de school van 

Bannarong, in aanwezigheid van een delegatie van het Collège Notre-Dame uit Doornik die het project financieerde. Bij 

deze ook dank aan China Airlines voor hun medewerking voor de vlucht van deze groep. 

 

 
 



2 pediaters uit Doornik, Jean-Philippe Stalens en Pascal Lenoir, zijn enkele dagen eind februari afgekomen om medische 

hulp en bijstand te bieden in het dorp van Bannarong, alsook in plaatselijke hospitalen.  

 
Dagelijks zijn wij actief in de dorpsscholen 

 
Op 28 februari heeft Belgisaan een schoolreis ingericht voor de leerlingen van het 4° en 6° leerjaar van de school 

Nonthongnongwai naar de streek van Kon Khaen waar wij een dierentuin bezocht hebben, alsook een tempel en een groot 

meer. 's Middags mochten de kinderen naar hartenlust genieten van een lekkere maaltijd. Voor veel kinderen was het de 

eerste maal dat ze hun dorp verlieten. 

    

   



Wij hebben in dorpsscholen schoolgerief uitgedeeld die wij in België gekregen hadden, en die ze best kunnen gebruiken. 

Wij hebben daarmee veel kinderen gelukkig kunnen maken.  

     
In het dorp Bansakoo hebben wij een groot aantal kleren bedeeld aan de arme bevolking die heel dankbaar was. 

   
Dagelijks bieden wij bijstand aan de arme bevolking. Onze hulp, bezorgdheid en aandacht zijn meer dan welkom en ze zijn 

ons ook heel dankbaar. Naar hun behoefte proberen wij hen zo goed mogelijk te helpen. 

    
Een vrouw van Bansakoo kwam op ons af en zei dat ze nog altijd heel dankbaar is dat ze in 

leven is. Meer dan 10 jaar geleden was die vrouw stervende : 

ze was zwaar ziek (TBC). Emmanuel had haar dagenlang 

verzorgd en gered.  

 

In de scholen hebben wij medicamenten bezorgd die wij in 

België gekregen hebben. 

 

Wootitchai Buranasit, een jongen uit Bansakoo, heeft een zwaar accident gehad, 

waardoor hij enkele weken in het hospitaal van Udon Thani moet verblijven. Zijn vader 

moet erbij blijven om hem te voeden en te wassen. Daardoor kan hij niet op zijn land 

werken, die de broodwinning is voor zijn familie. Wij hebben aan Sawat, een arme man 

uit Bansakoo, gevraagd om hem te vervangen en wij zijn zelf 

tussengekomen in de nodige kosten. 

 

Regelmatig voorzien wij de babies van babymelk, hier op de foto bij de familie Somsandaeng 

uit Banyakoon.  


