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Voorwoord 
De doelstelling van Stichting Aroon is vanaf het begin geweest  “financiele middelen te verzamelen om vanuit een 
christelijk perspectief op duurzame en structurele wijze hulp te bieden aan kansarme kinderen/jongeren en 
minderheden in Zuid-Oost Azie”. In september 2013 bestaat de stichting vier jaar. Met dankbaarheid kijken we als 
stichting terug, maar ook vooruit. Wij nodigen u uit over onze schouders “even mee kijken.” 
 
AROON EN TONGSUK (CHONBURI)                   

Plak, de oudste zoon, heeft door de stichting op een privé-school in Chonburi zijn VWO gehaald 
en is inmiddels tweedejaars-student rechten. Hij heeft samen met andere studenten een goede 
aansluiting gevonden in een thaise kerk in de buurt van de uni. Onlangs kwam hij van een korte 
vakantie thuis in Sri Racha met de bus terug naar Chiangrai (ca. 900 km). Op de campus van de 
universiteit kon hij zijn weekendtas nergens meer vinden. Hij belde naar huis op en vertelde wat 
hem overkomen was. Zijn vader belde zijn begeleider op de campus op. Via de geluidsinstallatie 
werd omgeroepen of degene die de weekendtas per ongeluk meegenomen had zich a.u.b. wilde 
melden. Twee dagen later was Plak zijn tas er weer en alles zat er nog in. Zo maar een voorbeeldje 
over hoe om te gaan met zo´n gebeuren in de Thaise cultuur. 
 

“Hello I'm Plug, At the end of this last semester I like to thank you for your support in my studies. 
Next semester I need to ask you to prolong my scholarship for the academic year 2013-2014. My 

purpose for law learning is that I want to protect my family and distressed people in our society because in present 
time there are many distressed people, so I want to help them by studying law. Too, I like to thank you for sending 
money for my laptop that it is very necessary for learning in university. Finally,  I would like to thank you for all  your 
support in everything in my studies at Mae Fah Luang University. God Bless, Plug” 
 

Pai, de tweede zoon van Aroon en Tongsuk, zit nu in VWO 6. Zijn droomwens is een 
studie architectuur. Dat zou eventueel in Chonburi kunnen en dan zou hij thuis kunnen 
blijven wonen, maar... of deze universiteit een studieplek voor hem heeft? Afwachten 
dus! Nu is eerst het doel eindexamen VWO in mei 2014 halen aan de beurt. Deze jonge 
mensen hadden zonder uw hulp nooit zover kunnen komen. 
 

Aroon en Tongsuk zijn als ouders ontzettend dankbaar   voor uw ondersteuning. Ooit zijn ze samen in hun huwelijk 
gestart met de verkoop van goedkope petten, brillen en horloges op jaarmarkten her en der 
in het land. Hun “hotel” bestond toendertijd uit een matje in hun pick-up. Toen Aroon 
zwanger was van Plak hun eerste kindje, moesten ze een vaste woonplaats zoeken en zo 
zijn ze in Sri Racha (ca. 120 km ten ZO van BKK) terecht gekomen. Om financieel rond te 
komen heeft St. Aroon indertijd de middelen kunnen geven voor een “home-bakery”  zodat 
ze thuis plaatkoek en pizza ed. kunnen bakken. Inmiddels zijn de pizza´s duidelijk favoriet en 

krijgen ze regelmatig bestellingen binnen. Gelukkig heeft Tongsuk momenteel ook werk in zijn beroep als 
meubelmaker. 
 
YUPHO MATHUSONSAWAN – MC. Gilvary theologische faculteit - Chiang Mai                 

In april 2013 is Yupho geslaagd. Met een positief resultaat heeft hij zijn Master-studie theologie in Chiangmai tot een 
goed einde kunnen brengen. De financiering van zijn studie was een echte structurele hulp voor Yupho. Nu kan hij de 
kerk van zijn bergstam (de“Karen”) in het Noorden van Thailand met Zijn gaven tot eer van God ondersteunen.  
Structurele en duurzame hulp? Ja, zeker. In mei jl. waren de decaan Dr. Goff van Mc.Gilvary en zijn vrouw op bezoek 
in Nederland. Zij bezochten met Karsten van Staveren o.a. ook enige gemeenten in de regio. Een deel van het 
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bestuur van St. Aroon had de mogelijkheid om ook persoonlijk met hen te spreken. In geloof heeft het bestuur de 
toezegging gedaan  twee theologie studenten, die slechts de helft van de studiekosten kunnen opbrengen, het 
komend jaar met de ontbrekende 50% financieel te ondersteunen. Het raakt je hart als je ziet en hoort welke offers 
sommige studenten, vooral uit de omliggende landen, moeten brengen om deze studie te kunnen volgen. Zo blijven 
we verbonden met deze christelijke faculteit in Chiangmai. Zodra we meer weten over de studenten zullen we 
hierover vertellen in een volgende nieuwsbrief. Wilt u deze studenten ondersteunen, dan kunt een gift overmaken 
op het rekeningnummer van Stichting Aroon ovv studenten MC. Gilvary. 
 

KINDERTEHUIS MOB RAK  - BAN MAI                

Sinds de start van het nieuwe schooljaar in mei 2013 wonen er 35 kinderen in het kindertehuis. Twee studenten 
volgen nu de PABO in Chiangrai en komen in de vakanties en soms in het weekend naar Ban Mai terug. De plannen 
voor de realisatie van een christelijke basisschool in Ban Mai blijft bestaan. Een teenager uit het dorp Ban Don Ngam 
woonde enige jaren in het kindertehuis. Ze heeft tot VWO 3 in Ban Mob Rak kunnen wonen. Ze heeft er veel liefde 
ervaren en ook de nodige praktische dingen geleerd. Nu woont ze bij het gezin van haar oudere zus in huis. Ze helpt 
daar mee met de huishoudelijke taken en gaat daar naar VWO 4. Ook hier: Structurele ondersteuning om daarna 
weer plaats te maken voor een ander nieuw kind in Baan Mob Rak.Twee jonge mensen volgen vrijdags deeltijd-
onderwijs in Payao. De andere dagen helpen ze mee in en om het huis. Pong, 17 jaar, is mede verantwoordelijk voor 
de tuin en klein onderhoud. Hij werkt zeer zelfstandig en is een grote steun voor de huisleiding. In het voorjaar 2013 
heeft st. Aroon een koelvitrine  kunnen financieren waarin b.v. groente langer vers blijft. Soms komen er nu mensen 
uit het dorp “groente kopen in Ban Mob Rak”. Hierdoor worden weer wat extra inkomen gegenereerd t.b.v. de 
dagelijkse uitgaven van het kindertehuis. In oktober 2012 heeft een vrijwilligersteam Pastor Li en zijn vrouw brood 
bakken aangeleerd. Een echt succes, want de kinderen zijn laaiend enthousiast. Inmiddels heeft Pastor Li zelf twee 
nieuwe brood creaties ontwikkeld t.w. uien-brood en pompoen-brood. Beide ingredienten worden bovendien op het 
terrein verbouwd.  
 

 

 

 

 
Ons volgende doel: Voor elk kind een nieuwe rugzak van goede kwaliteit om mee te nemen naar school. Wie doet 
er mee? Per stuk zijn de kosten €  15,00. Dit zou een schitterend geschenk voor Kerstmis 2013 kunnen worden. U 
kunt uw eventuele gift hiervoor over maken op het rekening nummer van Stichting Aroon ovv gift rugzak Ban Mai. 

KINDERTEHUIS BAN HMONG´s HOPE HOSTEL – MAE RIM                

In oktober 2012 kwamen we in aanraking met Pastor Montrie. Hij behoort tot het volk van de Hmong en is eerst op 
latere leeftijd zijn Master-studie theologie begonnen. In het voorjaar 2013 sloot hij deze studie met goed resultaat 
af. Zijn vrouw en hij leiden een tehuis voor kinderen van de Hmong bergstam in Mae Rim, ca. 30 km van Chiangmai. 
Het geheel is zeer eenvoudig. Als de kinderen in het kindertehuis worden opgenomen kunnen ze rekenen op 
scholing, minimaal twee voedzame maaltijden per dag en liefdevolle verzorging. De bedoeling is dat de teenagers na 
hun schoolopleiding weer terug gaan naar de ouders/het volk en hen ondersteunen. Geweldig welke liefde deze 
mensen uitdragen voor de kinderen van hun eigen volksgroep. Vrijwilligers van Stichting Aroon hadden gevraagd om 
dit kindertehuis te mogen bezoeken. Een warm welkom en een goede introductie viel hen ten deel. Na rijp beraad in 
het bestuur is besloten dit kindertehuis d.m.v. kleinschalige projecten te ondersteunen. 
  
STICHTING AROON IN NEDERLAND                

Wij zijn afhankelijk van mensen die onze stichting een warm hart toedragen. Dat kan op verschillende manieren. Eén 
mogelijkheid is om ons bijv. uit te nodigen voor een kerkdienst met een presentatie over het werk van st. Aroon 
zoals in de Adventstijd 2012 in de St. Maartens parochie in Doorn of een kerkdienst op de zondag van het wereld-
diaconaat in Numansdorp. U kunt ons ook helpen door taart- en High Tea bestellingen n.a.v. uw verjaardag of 
jubileum, een seniorenmiddag of activiteitenafsluiting of zomaar een gezelig samenzijn... Na aftrek van de onkosten 
komt uw geld geheel ten goede van de projecten van St. Aroon in Zuidoost Azië. 


