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 Een hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azië  
 

April 2010                     Jaargang 1, nummer 2 

 

Voorwoord 
Inmiddels bestaat de stichting meer dan een half jaar en tot dusverre kunnen we alleen maar dankbaar zijn over de wijze 
waarop alles gaat. Steeds meer mensen komen in aanraking met de stichting en ondersteunen ons eenmalig of structureel. 
Het is fantastisch om te zien hoe het verhaal over Thailand zich over diverse plaatsen in Nederland verspreid. Mensen, 
bekend en onbekend, die geraakt worden door de verhalen. We hopen dat dit zeker een vervolg gaat krijgen.  
In de nieuwsbrief vindt u een impressie van het bezoek van Hanneke en Maarten van Staveren aan de projecten in Thailand. 
Verder kunt u lezen over de actie Sponsor een kip, over de gemaakte taartfolder en het een en ander over de website. 
Tenslotte willen we u op de hoogte brengen van de komende activiteiten.  
  

Een bezoek aan de projecten in Thailand. 
In januari/februari brachten Hanneke en Maarten van Staveren een privébezoek aan Thailand. Tijdens dit bezoek hebben zij 
de projecten bezocht en hieronder vindt u een impressie: 

 

Si Racha – Plak en Paay 
In Thailand valt de zomervakantie in de maanden april en mei. Voordat de vakanties beginnen moet het schoolgeld voor Plak 
en Paay betaald zijn. Dat is één van de eisen van de christelijke scholen, om zo ook naar de volgende klas door te kunnen 
starten. Beide  jongens hebben alleen nog overgangstentamens te maken, maar het ziet er allemaal goed uit. 

Het gebeuren op school is wel totaal anders als hier. Elke eerste maandag van de maand wordt 
door de leraar gecontroleerd of het haar de juiste lengte heeft, de vingernagels schoon zijn etc. 
Wanneer je door omstandigheden niet op tijd bent voor een afspraak bij de 
kapper, gaat de leraar bij de jongens met de tondeuse door het haar en kan 
iedereen zien, dat je niet op tijd voor de kapper was. Dat zouden wij 
vreselijk en ongehoord vinden, maar hier geldt `s lands wijs, `s lands eer. 
Plak (1 x per maand is hij een weekend thuis en op de Thaise feestdagen) 
en Paay spelen beiden in de muziekgroep van de kerk mee. Er is ook een 
grote jeugdgroep, die een vast bestanddeel van de kerkdienst is. Zondags 
na de kerkdienst is er een gezamenlijk eten, waar de kerkenraad en 
predikant meehelpen en de jeugd wast aansluitend o.l.v. een kerkenraadslid 

af. De kinderen hebben een eigen programma onder leiding van een gewezen danser, die enige jaren 
geleden tot een levend geloof in God kwam en nu ook met zijn gaven dienstbaar wil zijn. 
 

Baan Mai – Het weeshuis 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het is indrukwekkend om te zien hoe Ds. Li en zijn vrouw zorg dragen in het kindertehuis voor meer dan 30 kinderen vanaf 
5 jaar. Juist deze omgeving in Noord-Thailand is bekend om de mooie jonge vrouwen, die dan om financiële redenen naar 
Bangkok en omgeving gaan met alle gevolgen van dien. De kinderen in het weeshuis kunnen door onze ondersteuning 
warmte en liefde ontvangen, dagelijks genoeg eten en worden reeds op jonge leeftijd met de Bijbel bekend gemaakt en dat in 
een Boeddhistische leefomgeving.  
Momenteel zijn de kosten van de vaste lasten voor een kind € 45,00 per maand. Ds. Li en zijn vrouw willen deze kinderen 
een kans geven. Om zoveel mogelijk de financiële lasten zelfstandig bij een te brengen, heeft hij dan ook verschillende wegen 
gezocht. 
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De rijst (dagelijkse levensbehoefte) wordt grotendeels door ouders, bergstamboeren of rijstboeren in het Noorden van het 
land bijeen gebracht. Ook probeert hij meer en meer zelf groente te kweken, waarbij de kinderen mogen helpen. Voor het 
bewateren van deze tuin heeft ds. Li nog een waterpomp nodig. Ds. Li zou ook graag in het bezit komen van kippen, eenden 
en twee zeugen. De kinderen kunnen deze dieren dan helpen verzorgen. Zo ontstaat er een bijdrage aan hun eigen 
levensonderhoud. Stichting Aroon wil hier graag aan meehelpen en heeft de actie Sponsor een kip georganiseerd (zie ook 
verderop in deze nieuwsbrief). 
Voor de naschoolse opvang is er weinig speelmateriaal en één van de wensen van de leiding is, dat daarin verandering komt. 
Zo kunnen de kinderen ook op een andere wijze hun talenten laten zien.  
Kortom: er zijn genoeg wensen vanuit het weeshuis waaraan stichting Aroon een bijdrage kan leveren. Wie wenst voor zijn 
eigen kinderen geen goede opvang als ze door omstandigheden niet thuis kunnen wonen?! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wensen van het weeshuis in Si Racha 

Chiang Mai 
Het  academisch jaar is ten einde. Ook de internationale studenten sloten hun studie af. Een echtpaar uit Vietnam ging iets 
eerder terug i.v.m. de geboorte van hun eerste baby. Als je naar de persoonlijke levensverhalen luistert, word je weer 
opnieuw dankbaar  voor de verworven vrijheid die wij in Nederland hebben. Karsten van Staveren heeft de 
eindverantwoording in het begeleiden van de internationale studenten. Voordat de studenten hun studiejaar afsluiten, is er 
altijd een gezamenlijke maaltijd ter opbouw en ondersteuning van de gemeenschappelijk studierichting.  

 

De activiteiten tot dusverre… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Website 
Via onze website www.stichtingaroon.nl proberen we u zoveel mogelijk te informeren over de laatste stand van zaken. Op 
de website vindt u naast de algemene informatie ook de lopende acties en de komende activiteiten. Zoals al gemeld kunt u 
ook via de website de taartfolder downloaden. Mocht u mee willen doen aan een inspiratiereis naar Thailand: Kijk op de 
website voor meer informatie.  

 
Komende activiteiten 
� 23 en 24 april – verkoop van taarten t.b.v. stichting Aroon op de lentefair in Overberg (boerderij De Laan- 

Dwarsweg 60 Overberg. Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur) 
� 30 april – stand op de Oranjemarkt in Rhenen 

 
Tenslotte 
Met uw steun kunnen we werken aan een hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azië. Hartelijk dank hiervoor! 

Taartfolder 
In de afgelopen maanden is het bakken van taarten ver-
der vorm gegeven. Er is al diverse keren een bestelling 
gedaan. Om een goed beeld te geven is er een 
taartfolder ontwikkeld, die te vinden is op onze 
website. Naast het bestellen van taarten is het ook 
mogelijk om een workshop  
te volgen of een taartenbuffet  
of high tea te bestellen. 
Heeft u andere wensen, laat  
het ons weten. 
Alles onder het motto: 
 

Bestel bij Stichting Aroon een taart, 

waardoor Zuidoost-Azië er wel bij vaart. 

 

Actie ‘Sponsor een kip’ 
In de maand maart is de actie ‘Sponsor een kip’ van 
gehouden. Om kippen voor het weeshuis te realiseren zijn 
er chocolade-eieren verkocht, waaraan onderstaand kaartje 
hing: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De actie is een groot succes geworden. De opbrengst is  
€ 575,00. Met uw hulp kunnen o.a. de kippen daadwerkelijk 

gekocht worden. Hartelijk dank hiervoor! 

Voor € 2,50 een ei voor Pasen, dat hoort erbij  
dan maak je de  kinderen van Li’s kindertehuis met een kip blij 


