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Verblijf in Thailand mei – juni 2014 
Het nieuwe schooljaar is rond half mei begonnen in Thailand. Wij hebben de gesteunde scholieren van Belgisaan 

bezocht en een aantal nieuwe scholieren geselecteerd voor hun studiebeurs. Tot nu toe zijn er al 342 arme middelbare 

scholieren die de kans kregen om verder te studeren voor een betere toekomst dankzij die studiebeurzen.  

  

  

 

   

    

mailto:belgisaan@skynet.be
http://www.belgisaan.be/


De selectie van de nieuwe middelbare scholieren gebeurt onder toezicht van de schooldirecties en Belgisaan, die elk 

kind ook thuis gaat bezoeken en kennis maken met de familie. Er is een nauw contact onder elkaar. 

    
Wij bezochten ook de scholieren van ons “Food Program” waarvan een aantal nieuwe opgenomen zijn. Tot op heden 

zijn er al 44 kinderen van het lager onderwijs die konden genieten van dit project en zo moeten ze niet met een lege 

maag de lessen volgen. Thuis hebben ze te weinig eten. 

  

  

   
 

De scholieren van Gemeenteschool Slijpe en Vrije Basisschool Handzame 

wisselen tekeningen uit 

met die van 

Nonthongnongwai en 

Bannarong. De mooiste 

tekeningen worden 

beloond met een 

geschenkje.   

 



 

Lukas van Belgisaan kwam nu 

het afgewerkte sanitair- en 

drinkwaterproject van 

Bannarong bezoeken en was 

vol lof over dit initiatief. Hij 

zag dat de schoolkinderen er 

heel gelukkig mee waren. 

  

 
 

In het dorpje Dongwai-Donkwan hebben wij massaal kleren uitgedeeld aan de arme bevolking. 

   
 

Dagelijks vergaderen wij met de schooldirecties om de toestanden van de scholieren te bespreken. Meestal worden 

de leerlingen ermee betrokken. Regelmatig wordt Belgisaan ook geraadpleegd in verschillende scholen over de gang 

van zake. Ze hebben volledig vertrouwen en onze medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 

    
  

    
 

    
   



 

In alle scholen waar Belgisaan werkzaam is, wordt dit zeer gewaardeerd. 

Regelmatig tonen de schooldirecties hun erkentelijkheid door het overhandigen 

van een certificaat, in bijzijn van de scholieren. Deze keer was het in de 

gemeenteschool Tessaban 5 van Udon Thani.  

 

 

 

Op weekend hebben wij een daguitstap georganiseerd naar Nongkhai , aan de boorden van de Mekong rivier. 

 

   
 

Dagelijks gaan wij de arme bevolking bezoeken om hulp en bijstand te verlenen 

    

    
 

 

 Lumchai Boumho, 17 jaar, kan nu verder studeren in Esarn Technology College Udon 

Thani dankzij de studiebeurs. Zijn vader overleed 4 jaar geleden. Zijn moeder probeert 

haar kost te verdienen als zangeres. Hij is een goede student. Zijn huis zal binnenkort in 

beslag genomen worden door de bank. Hij moet ’s morgens heel vroeg uit de veren en 

doet klusjes in de tempel voordat hij naar school gaat. 

 

 

Weerapam Yankham, 13 jaar oud, heeft zijn beide ouders verloren kort na zijn 

geboorte. Hij leeft bij zijn grootmoeder samen met zijn neven en nichtjes. De 

grootmoeder tracht bij te verdienen met straatverkoop. Daarvan moeten 8 personen 

leven. Hij woont op 10 km van zijn school. Dankzij de studiebeurs kan hij nu verder 

studeren. Van de persoon die hem een studiebeurs geeft, mocht hij voor een zeker 

bedrag gaan winkelen met ons : het was zijn eerste keer in een grootwarenhuis. Het 

was voor hem een hele ervaring en schrok zelfs terug voor het gebruik van de roltrap. 

Hij kocht voedsel voor zijn familie maar ook ging zijn belangstelling in de eerste 

plaats uit naar tekenmateriaal en schetsboeken, daar hij een goed tekenaar is.  


