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Verblijf in Thailand januari 2016 
Wij hebben de leerlingen van het 6de leerjaar bezocht uit 4 dorpsscholen om nieuws van hun Belgische 

pennenvrienden over te brengen. Ze hebben tekeningen uitgewisseld. 

   

   
 

Dagelijks volgen wij ook de gesteunde studenten van Belgisaan op. Bij ons bezoek in de school van Bannarong zat 

er een grote giftige slang vast in het plafond van een klaslokaal. De schooldirecteur verwijderde de slang. 

 
 

Op 28 januari heeft Belgisaan een schoolreis georganiseerd voor de leerlingen van het 6de leerjaar en het 2de 

middelbaar van de school Bannonthongwai. In de voormiddag trokken wij richting Loei naar Erawan Cave. Na een 

heerlijke maaltijd bezochten wij een tentoonstelling over dinosaurussen nabij Nong Bua Lam Phu. 
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Uitzonderlijk was er gedurende een week een koude golf met middagtemperatuur van 10°C, terwijl de normale 

middagtemperatuur in de winter boven de 30°C is. Zo koud is het niet meer geweest sinds 1951. De huizen zijn niet 

voorzien van verwarming, wat onhoudbaar was voor de bevolking. Er zijn mensen omgekomen door onderkoeling. 

Belgisaan heeft geholpen waar het kon door o.a. massaal kleren uit te delen. Die voorraad kleren kwam van de vele 

mensen in België die het schonk alsook van reddingsdienst IKWV van de Belgische kust, de missiekring van Knokke 

en BNP Paribas Fortis Foundation. 

   
 

   
 

  
 

  
 

 



Bij ons bezoek aan de school van Bannonthongwai 

vernamen wij dat de vader van Songwan (2de 

middelbaar) en Parnthongtae (6de leerjaar) 

opgenomen was in het ziekenhuis van Banphu. 

Dezelfde dag gingen wij daar op bezoek en 

vernamen dat zijn toestand kritiek was en hij moest 

overgebracht worden naar het stedelijk ziekenhuis 

van Udon Thani. Dagelijks bezochten wij hem en 

ondersteunden wij zijn zonen. Die 2 jongens hebben 

geen andere familie buiten een tante die het ook 

moeilijk heeft en hard moet werken om te overleven. 

Die zieke man was 47 jaar oud, has suikerziekte en 

vergevorderde darmkanker, en water in zijn longen. 

Hij was opgelucht dat Belgisaan zijn jongens 

opgenomen heeft in zijn projecten. Daar de dokters 

niets meer voor hem konden doen, hebben ze hem terug naar huis gezonden waar hij overleed. Belgisaan is dan ook 

tussengekomen in de kosten van de uitvaart. 

 

 

Wij bezochten ook 2 studenten, Pilakon 

en Rotchana, thuis van de school Esarn 

Technology College die in armoede leven 

en uit noodzaak in de vrije tijd moeten 

werken in moeilijke omstandigheden.  

   

 

 

 

Proficiat aan Few Panuwat met 

de geboorte van zijn zoontje. 

Few werkt regelmatig mee met 

Belgisaan in Thailand. Hij komt 

uit een arme familie en kreeg 

steun voor zijn kind.  

 

 

 

 

 

 

 

Ter plaats werd ook de 70 jaar van Jeanine gevierd.  

 

 

 

 

In de weekends organiseren wij uitstappen, deze keer naar Nongkhai en naar een waterpretpark in Udon Thani. 

   



 

 

Word peter/meter van een kind. Geef het een betere toekomst. 
 

 

Voor 215 €/jaar geeft u de kans aan een kind van het hoger middelbaar om te studeren 
 

 
 

 

 

Voor 190 €/jaar heeft u de kans aan een kind 

van het lager middelbaar te studeren 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Met 100 €/jaar zorgt u dat een kind van het lager onderwijs iedere dag ‘s middags kan eten 
 

              


