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Verblijf in Thailand november-december 2015 
Het 2de semester van het schooljaar in Thailand is begonnen in november. Zoals elk jaar hebben wij alle scholieren 

van Belgisaan in de verschillende scholen bezocht en opgevolgd. Wij danken onze Thaise medewerkster Jirawan 

voor de goede voorbereiding en opvolging ter plaatse.  
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Regelmatig bespreken wij ook de toestand van de scholieren met de schooldirectie. 

  



Wij brachten ook een bezoek aan de scholieren van het lager onderwijs en volgden hun Food Program op. 

 
 

In de scholen geven wij ook Engelse les. 

  
 

  
Wij waren ook uitgenodigd om les te geven op een English Camp die georganiseerd werd op 18 november door de 

gemeentescholen van de stad Udon Thani. 

 



De leerlingen van het 6de leerjaar van 4 dorpsscholen waren blij met nieuws van hun pennenvrienden uit België. 

 

 
 

Wij hebben weer kleren bedeeld, ditmaal in arme dorpsscholen. 

 
 

Wij zijn het medische team van het hospitaal Wattana in Udon Thani komen bedanken met dozen pralinen Vereecke 

uit Middelkerke voor de goede verzorging van Emmanuel laatst juni. Ze waren zeer opgetogen over ons bezoek.  

   
 

 

Bezoek aan de bevolking : dagelijks trekken wij door de arme dorpen om bijstand te verlenen. 

Songwan Monkon, een student van het 2de middelbaar, woont samen met zijn vader en broertje in 

een afgelegen hut. Ze hebben water noch elektriciteit. Zijn vader heeft darmkanker, zware 

suikerziekte en is stervende. Ze hebben niets om te eten, kunnen nauwelijks overleven en voeden 

zich met wat ze vinden in de natuur. Zijn vader was zeer opgelucht dat Belgisaan hen opgenomen 

heeft in hun project. Ze hebben dan ook voedsel, kleren, studiebeurs en steun gekregen. 

 

In de stad Udon Thani bezoeken wij regelmatig de 

krottenwijken. 

De mensen zijn altijd verheugd over ons bezoek. 

Wij helpen waar wij kunnen.  


