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Voorwoord 
Stichting Aroon is al bijna 2 jaar onderweg en het is prachtig om te zien hoeveel er in die tijd gerealiseerd is. In Nederland wordt er 

achter de schermen veel gedaan om geld bijeen te verzamelen, waardoor er zoveel in Thailand en Vietnam mogelijk is. In deze 

nieuwsbrief een update met informatie over de projecten en een kleine vooruitblik. 
 

Activiteiten in de afgelopen periode 
In 2010/2011 hebben diverse activiteiten plaats gevonden. Hier een overzicht van de belangrijkste activiteiten: 

- op aanvraag: taarten bakken, het houden van een workshop “taarten bakken”, het organiseren van een “high tea”. 
- de actie “Sponsor een kip” om zo kippen bij het kindertehuis in Baan Mai te realiseren 
- Koninginnedag Rhenen 
- deelname aan de schoolmarkt de Regenboog te Amerongen 
- deelname aan de POR-markt te Rhenen (St. Aroon behaalt hier met het project ‘home-bakery’ de tweede prijs bij 

het publiek) 
- Kerstactie t.b.v. aanschaf van kinderbijbels voor het kindertehuis in Baan Mai 
- deelname aan de kerstmarkt in Amerongen 
- Paasactie t.b.v. een project in Vietnam 
 

Naast het organiseren en/of meedoen aan activiteiten, hebben we tal van andere zaken mogen doen: 
- bezoeken van projecten, die stichting Aroon ondersteunt, door Jan van Dijken, Gert van Reenen en Elly van 

Donselaar (natuurlijk op eigen kosten). 
- op diverse scholen in de regio mochten we een presentatie houden en zij ondersteunen ons dit schooljaar door de 

collecte voor de zending voor onze projecten te bestemmen. 
- van een drietal instanties/gemeenten ontvingen wij de opbrengst van gehouden collecten. 
 

Tenslotte waren er ook initiatieven van mensen die het werk van St. Aroon ondersteunen: 

       - studenten brengen met een opdracht van hun school geld bijeen 
      - met behulp van een kaartenactie wordt geld ingezameld 
     - studenten koken voor studenten (Rhenen) 
 

De projecten in Thailand en Vietnam 
Met de verantwoordelijke personen van de projecten wordt geprobeerd contacten te onderhouden om zo regelmatig 
informatie te kunnen geven. Het is soms wat lastig, omdat de Engelse taal hun tweede taal is en het schrijven wat moeilijk is. 
In deze landen gaat  veel mondeling en niet schriftelijk.  Middels bezoeken in 2010 hebben we zeker goede indrukken kunnen 
krijgen. Hieronder vindt U informatie over de diverse projecten. 
 

Sri Racha –Plak en Paay 
In de zomervakantie en in de herfst 2010 is er persoonlijk contact geweest met Plak en Paay 
en hun ouders. Het was goed om te zien hoe zij zich ontwikkelen en hoe zij hun best doen. 
Plak zit in een internaat van de Church of Christ in Thailand (CCT), wat betekent dat hij 
weinig thuis komt. Eén keer per maand een weekend en natuurlijk met de thaise feestdagen. 
Zijn ouders moeten hem persoonlijk op komen halen. Plak zit nu naar VWO 6. (de 
zomervakantie is van half maart/half mei). Paay is over naar VWO 4 en gaat elke dag met de 
bus naar school. Hij gaat naar een katholieke school en na schooltijd helpt hij thuis en in de 
kerk  mee. Als stichting hebben we het afgelopen jaar de studie van beide jongens 
gefinancierd. Hieronder een reactie van Plak : 

To everyone, I want to apologize for not sending a letter to you, because I do not have time (busy days at school) and I have homework 

and the teacher instructs a lot and very hard. In the past year I had a lot of interesting events in October, I had to match the Bible`s 
Christ Association of Thailand and the fair at 4. The school and the other team, I have a 1 in September, I won the race. Choral singing 

of Chonburi my teammates and other 40 people were very happy. In December me and my friends in my class are staging a Christmas 

day at school, and in this performance it shows. My first time in our work with people to see.  
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This is a show about 500 people all of the events I´ve seen all year, and on February 6 this is the birthday of the label. This year I got 
an average grade of 71% before 69% of, it is something I`m very pleased. Finally, I ask that God bless everyone and leave the children 

to think of all offline too. 

 
Sri Racha – Homebakery 

Aroon en Tongsuk hebben een moeilijke tijd achter de rug. Tongsuk heeft de laatste tijd gelukkig weer zo nu en dan werk 
door een verbouwing van een woning van een vriend in Rayong. Door de economische crisis in Thailand is er in deze 
branche sinds enige jaren weinig werk in de regio. Stichting Aroon wil hen ondersteunen met een “micro-crediet”. Op 3 
augustus zijn Maarten en Hanneke van Staveren naar Sri Racha gegaan om Aroon en Tongsuk te helpen bij het opzetten van 
een  “home-bakery”. In Thailand is steeds meer vraag naar “koffie met koek zoals muffins, brownies, kleine gebakjes”. Dat 
komt omdat men in de regel en wel door tijdgebrek `s morgens als ontbijt geen rijst/groente meer kookt. Ook andere 
etenswaren, zoals pizza’s kunnen worden verkocht. Tijdens hun verblijf wordt er regelmatig informatie verstuurd worden 
met de laatste stand van zaken. Op de website: www.stichtingaroon.nl vindt u aan de linkerzijde de Home Bakery Blog. Kijk 
regelmatig, zodat ook u op de hoogte blijft. Met de ondersteuning van dit project hopen we dit echtpaar en de mensen in hun 
omgeving daadwerkelijk te helpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   De straat         leren deeg rollen   de eerste verkoop 
 

Baan Mai    

Na de verhalen van Maarten en Hanneke van Staveren was het zeer indrukwekkend om 
Ds. Li en zijn vrouw Saokeeuw te ontmoeten. Een droom, die zij hadden toen hun dochter 
Elisabeth ongeveer 5 jaar oud was, is meer dan verwezenlijkt. Het is prachtig om te zien 
hoe deze mensen hun christelijke levensovertuiging, in een Boeddhistisch land, uitstralen 
naar de kinderen in het kindertehuis. In een rondleiding in en om het huis hebben we 
gehoord, hoe zij zorgen voor de kinderen en hoe zij zorgen voor materialen (ook op 
langere termijn). In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de actie ‘sponsor een 
kip’. We hebben kunnen zien dat deze actie in Thailand ook geslaagd is. Vele zaken hebben 
we dank zij uw ondersteuning voor het kindertehuis mogen realiseren: speeltoestellen 
waaronder een glijbaan, een schommel, spellen (badminton en tafeltennis), dieren (kippen, 
eenden en varkens) en een waterpomp. Met Kerst heeft elk kind in het kindertehuis een 
eigen Bijbel gekregen, een thaise Bijbel voor de jongere kinderen en een thais-Engelse 
Bijbel voor de oudere kinderen.   
In het afgelopen half jaar heeft de Ericaschool te Rhenen geld ingezameld om een sala aan 
te kunnen schaffen. Een sala is een houten overkapping, waar de kinderen van het 
kindertehuis hun familieleden en/of bekenden kunnen ontvangen.  
 

Chiangmai – Yupho Mathusonsawan 
Yupo en zijn gezin zochten een andere woning in Chiangmai, nadat ze enige jaren in een tehuis 
woonden, waar ze steeds meer verantwoording moesten dragen naast hun studies. Ze genieten nu 
van de mogelijkheid om meer tijd met hun eigen kinderen te kunnen doorbrengen. Hun twee 
kinderen Siloam (7 jaar oud) en Mimi (4 jaar oud) gaan naar de Dara academic school, een school 
van de Church of Christ in Thailand(CCT).  Yupho studeert theologie en liep stage in april/mei 
2011 op Prince Royal College in Chiangmai. Binnenkort wordt het nieuwe studiejaar weer geopend 
en zijn ze als gezin dankbaar voor alle financiele ondersteuning.Yupho`s vrouw heeft haar studie in 
Bangkok (BA in Christian studies from Bangkok Seminary) afgesloten. Zij zoekt nu werk om zo het 
gezin ook financieel te kunnen verzorgen. Aan het eind van de studie is hun droom om op de 
Sileam Bible School les te kunnen geven. 
Op de volgende bladzijde is een bericht van Yupho te lezen. 
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Dear Aroon foundation, We are very much grateful to God that He has given us wonderful blessing from Aroon foundation. This is 
second years, First semester we have four subjects, such as Church administration, Greek,Evangelism, Systemic theology, and Preaching. 

I wish to thank God so much for wonderful seminary, Our college has many wonderful activities and 

wonderful professor who have experiences from their Field, I have learned many thing for my future ministry. By the grace of God last 
week my wife she finished her second Bachelor in Biblical studies from Bangkok Seminary, we wen to Bangkok for her graduation 

ceremony such wonderful time there. By the grace of God now we are running home church and same ministry for local Karen 
Churches. By the grace of God we have wonderful time for our studies,family, and our Almighty God's ministries. We wish to thank you 

very much for you wonderful love that you given us so much blessing. After I 

finish from here as I mention form the beginning I will start a Bible school for our Karen people in order to raise a new spiritual leaders 
for our Churches. Karen Churches are really need leader for next generation but still now we do not have any standard and qualify Bible 

School in Thailand for Karen yet, So my vision is to have standard and qualify Bible School for 

Karen people both in spiritual and academic like Mcgilvary college of Divinity, Payap University. Please keep pray for that, I know that is 
big challenge but I know that nothing God can not do. I wish to thank God for Aroon foundation and all of brothers and sisters in Christ 

in Netherlands for your lovely kindness. By the grace of through his organizer this yeas our International program like big family and 

wonderful family both in academic and spiritual. Please pray for exam, May God bless you and your ministry. 
Yupho 

 
Vietnam  

Met het bakken en verkopen van ambachtelijke kerstbomen kon er in Vietnam een 
kerstfeest voor kinderen en volwassenen georganiseerd worden. Een jong Vietnamees 
predikantenechtpaar is daar met opbouwwerk begonnen. Zij hebben hun studie theologie in 
Thailand met goed succes afgesloten en zijn weer naar hun geboorteland terug gekeerd om 
daar “onder moeilijke omstandigheden” mens te zijn – zoals God het bedoeld heeft – onder 
hun eigen mensen. Zij bouwen door kinderwerk en ondersteuning bij huiswerkbegeleiding 
ook een natuurlijke relatie met ouders op. Zo is men nu ook bezig met het bouwen van een 
klein gebouw om meer schoolkinderen tot 12 jaar Engelse les te kunnen geven. Ook door 
de snelle groei van het kinderwerk is de vraag naar meer ruimte ontstaan.  

 
Met Pasen werd er weer een actie georganiseerd door de verkoop van ambachtelijke eieren/hanen en 
lammetjes. Door deze actie ondersteunde u de bouw van de ruimte waar Vietnamese kinderen kunnen 
spelen en waar zij vreugde en vriendschap mogen delen. Tijdens de christelijke feestdagen werd dit 
echtpaar door studenten van een nabij gelegen universiteit ondersteund. 
Hieronder een bericht van dit echtpaar: 

 
Dear the Aroon foundation, 

We are writing this newsletter to give you updates what we’ve done recently. First, we give thanks to God that our house has just 

finished. Now, we have a place for Sunday worship, study center for children and our home. This summer, there are about 
60 children come for study. We’ve equipped our living room as the classroom with desks and chairs. There is also a board and a 

computer. We intend to buy some fans as well for it’s so hot. Thank you for your thoughful help so we will have some more 

decoration for this room as it is a Christian Center. 
We know that the more children come, the more opportunities to share Gospel and to be in the community. Therefore, a new sport 

yard is built. Every afternoon, many kids come to play badminton, table tennis or football. It’s interesting for us to be their coaches, too. 
We will have Kidsgames festival in the end of August (end of summer vacation). We will do a little bit about sport ministry. In next 

weeks, we will start our “common dinner” that we will invite 3 of our students each time to have dinner with us. We hope during the 

dinner, we will have more time personally for relationship and sharing the Good News. They are waiting to join us. 
Every Saturday evening, there is Christian movie club. The Children are very interested in Christian movies (for kid) such as The Ark of 

Noah, Moses…It’s our blessing to read their reflections after watching the movies. They learn to know the love of God, the sin of man 

and the salvation very much.  
We are also praying for the plan of a Common Library where we’ll give them a 

shelf of books. There is the need of bookshelves and children books (in Vietnamese 

and English) to set up a small library. We think that it’s good if the library provide 
them a source of reference books as well as Christian Children books. They love 

reading book very much. Two of them prayed to receive Jesus last month through 
the tracks we gave.  

We give thanks to God for His Mighty hand is with us. We are so happy and 

thankful to see the change in our place. We are also very grateful for your mindful 
helps and prayers. Your generosity and cooperation have motivated us and brought 

us big encouragements in our ministry here. 

The more we work in our ministry, the clearer our vision for this area becomes. We 
are praying and planning that our place will be the Christian center. It will be a 

place of worship, sharing the Gospel and help to develop community through 
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education and service.  To archive this goal, we always pray for God’s Guidance and Strength. Thank you for your prayers, thoughts and 
hands here. May God bless your ministry and family abundantly, 

 

Yours sincerelly, 
 

TuVi family 

 
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 willen deelnemen aan een inspiratiereis naar Thailand (half 
februari – eerste week van maart 2012) neem gerust contact met ons op. 

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


