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Voorwoord 
Vaak wordt er over kleine  acties/investeringen gezegd:  “Het is slechts een druppel op een gloeiende plaat... 

“  Wij willen graag een paar van zulke “druppels” met u delen. 

 

DE  “HULPDRUPPELS” VAN PROJECTEN IN THAILAND EN VIETNAM 

 

AROON EN TONGSUK 

Dit jaar voorjaar was er grote vreugde in Sri Racha. Plak heeft zijn VWO diploma gehaald. Het is voor ons ook 

een klein wonder, dat Stichting Aroon daarvoor elk jaar weer de financiële hulp kon geven om dit te realiseren. 

Weliswaar is het een kleine druppel t.o.v. de vele jongeren, die qua intelligentie het VWO wellicht ook zouden 

kunnen halen, maar voor wie de financiële middelen er gewoon niet zijn. Het zoeken naar een vervolgopleiding en 

een studieplaats verliep niet eenvoudig. Toelatingsexamens in Bangkok brachten alleen maar een “Nee”.  

Enkele jaren geleden maakten Tongsuk en Aroon het onderwerp m.b.t. een terugkeer naar het Noorden met hun 

jongens bespreekbaar. Plak en Pai zijn ten zuiden van Bangkok geboren en niets trok hen naar het Noorden. Het 

Noordthai dialect spreken ze ook niet.  

En nu? Plak studeert nu Rechten in Chiang Rai (ongeveer 30 km. v an de 

geboortedorpen van zijn ouders) op de “Mae Fa Luang Universiteit”. 

Het 1e semester heeft hij met zeer goede resultaten afgerond. Ook viel 

de keus op hem om mee te mogen spelen in het orkest van de 

universiteit. Zijn diepe wens was altijd al muziek te studeren, maar dat 

is, zeker in Thailand, leuk als bijvak maar niet als hoofdstudie. Diepe 

dankbaarheid vervulde zijn hart, dat hij nu kan studeren. Tijdens de 

viering van het “150 years Germany-Thailand relationship” op de 

universiteit in Chiang Rai mocht Plak de zanger 

Hucky Eichelmann bij één van zijn solo´s begeleiden. 

Dat was een grote eer voor zo`n 1e jaar student Rechten. Voor het eerste studiejaar zijn er 

geen beurzen. Stichting Aroon heeft daarom besloten in elk geval dit eerste studiejaar te 

financieren.  

Pai zit nu in VWO 5 en woont nog thuis bij zijn ouders. Het was even wennen nu zijn broer 

zo’n 900 km. verderop studeert en nog minder naar huis kan komen als voorheen. Gelukkig is 

er een goede jeugdgroep in de plaatselijke kerk, waar hij zijn vrienden in het weekend kan 

ontmoeten. 

 

YUPHO MATHUSONSAWAN (Mc.Gilvary theologische faculteit) 

Hieronder een verkort bericht van Yupho (d.d. 09.05.2012) 

First of all, on behalf of my family and my people I wish to say thank you very 

much for your wonderful love and faith blessing of God through the Aroon 

foundation. By God`s grace I past my second years program with GPY 3.22 

and English test 549. Briefly I would like to inform you about my field 

education and my ministry experiences last summer. Firstly I would like to 

thank God that given me a wonderful chance to learn how to do according 

my vision that I have already promised with God and the Aroon foundation to 

develop my people to faithful new leaders, and balance with others in Thai 

society. I was invited by Karen Churches in 16th district for their annual 

conference to teach the Bible and leadership program, about two thousand 

people came to the conference. Secondly, I was invited by the churches in  
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USA to present my vision, through the leading of God I spent one month and visited more than 50 churches in US and 

other organizations which were related to my vision. Thirdly, I preached in my church the regular services and was working 

in the labored camp in Chiang Mai. Fourthly, my wife and I were selected by Chiang Mai association to be their 

representatives to TKBC annual conference. Finally, I prepared for my vision project and visited different places in Thailand 

and presented them about our project. I do hope that as the Aroon foundation supporting us, you will continue sponsoring 

us until I finish the study en the ministry to my vision. May God richly bless the Aroon foundation.  Deze “druppels” 

kunnen tot zegen worden voor de Karen stam in Noord-Thailand. Yupho hoopt in april 2013 zijn studie theologie 

te beëindigen en aansluitend voor  de Karenkerk te gaan werken. 

 

BAAN MAI (het kindertehuis) 

In het voorjaar van 2012 was een groep van de PKN inspiratiereis ook praktisch bezig in het kindertehuis. Op een 

kale muur in het trappenhuis hebben ze een prachtige wandtekening geschilderd: Nijntje met de schoolbus en 

allemaal kleine Nijntjes. De kinderen keken al nieuwsgierig door de spijlen van de trap, terwijl ze bezig waren. 

Ook werden er enkele muren nieuw geverfd en/of schoongemaakt. Wat een belevenis! Zeker voor herhaling 

vatbaar ter bemoediging van de kinderen en de medewerkers zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kindertehuis wonen momenteel zo`n 36 kinderen, waarvan 6 jongens. Het aantal dieren is enorm 

uitgebreid. Dieren worden gebruikt voor het eten, maar ook verkocht, zodat er nieuwe producten aangeschaft 

kunnen worden. Pastor Li vertelde enige tijd geleden, dat ze tegenwoordig drie keer per week brood eten, omdat 

het niet meer lukt om elke ochtend `s morgens vroeg om 6.00 uur een maaltijd van rijst en groente op tijd klaar 

te krijgen. Stichting Aroon heeft inmiddels geholpen bij de aanschaf van een grote oven en keukenmachine etc. 

waarmee ze nu zelf brood kunnen bakken. Dit brood heeft dan ook meer voedingsstoffen als het “Amerikaanse 

toastbrood”. In oktober j.l. heeft Maarten van Staveren als medewerker van stichting Aroon hen brood en pizza 

etc. leren bakken.  Een druppel  op een gloeiende plaat?  Nee, het is een echt aandeel dat de kinderen èn 

ook de medewerkers ten goede komt. Jammer dat u niet aanwezig kon zijn bij dit “evenement”. De eerste 

bakoven van dit soort in de wijdere omgeving op het platteland bracht veel mensen op de been om even een 

”kijkje” te nemen. De kinderen zaten op hun hurken voor de oven in afwachting van het resultaat. Stralende 

kinderogen, open handen en smakkende mondjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAM 

Tu en Vi organiseerden dit jaar een zomerkamp voor 200 kinderen. Wat een uitdaging – onze financiële bijdrage 

was zeker niet alleen een “druppel “. Van tevoren was er extra werk door de huiswerkbegeleiding in nascholing 

van de kinderen voor hun overgang/examens. Begin juni begonnen de gewone activiteiten weer. Elke middag 

sportactiviteiten, huiswerkbegeleiding in mathematiek en Engels. Kinderen luisteren naar verhalen uit de Bijbel, 

bekijken christelijk georiënteerde films etc. De mogelijkheid om christelijke normen en waarden te tonen en door 

te geven. Vi heeft een “Bachelor in Education”. Met het oog op de toekomst wil ze graag nog een opbouwstudie 

volgen in “Christian Education”. Zij zoekt naar mogelijkheden en een studiefinanciering. Stichting Aroon wil met 

haar meedenken. Met Kerstmis willen we hen weer door gebed maar ook financieel ondersteunen om een 

kerstprogramma met aansluitend een maaltijd te kunnen aanbieden. 
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ACTIVITEITEN  

Momenteel zijn er veel aanvragen voor speciale taarten, een high tea en b.v. een workshop “Schwarzwälder 

Kirschtorte” bakken. De opdrachten komen veelal door de mond tot mond reclame en door de taarten flyers. 

 

 

 

Op  14 december 2012 hopen we weer met een kraam op de 

kerstmarkt in Amerongen te staan. Er is een aparte 

kerstbestelling-flyer, die ook op de website te vinden is. We 

zouden het zeer op prijs stellen als u vroegtijdig uw bestelling 

opgeeft.  

 

 

 

Tenslotte 
Wij danken U heel hartelijk dank voor uw gebed, financiële ondersteuning en voor alle bestellingen. Op deze 

wijze kunnen ook mensen in Zuidoost-Azië ontdekken, dat God hen niet vergeten heeft en het soms laat 

“regenen”. 

 


