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Kerstbrief 2017                     

        
“Mensen kunnen voor ons als kaarsen zijn, die hun betekenis verliezen als de ZON opgaat.” 

(F.v.d.Meer) 

Beste vrienden van Stichting  Aroon, 
 

De tijd dat het buiten vroeg donker is en de kaarsen branden, is weer 
aangebroken. We werden aan u herinnerd, die voor ons net als “kaarsen” 
zijn. Kaarsen, die in het duister branden en waar mensen in Thailand en 
Vietnam hun waxinelichtje aan konden ontsteken. We willen met u op pad 
gaan in de duisternis met U als “brandende kaars”. Gaat u met ons mee? 
 

 
PLUG – SRI RACHA/Chonburi 
Het is intussen al 15 jaar geleden, dat Plug geholpen werd om naar een 
Thaise christelijke school met goed onderwijs  te kunnen gaan. Daarmee 
kwam er in de duisternis / de zorgen van Plugs ouders een brandend 
lichtje. Plug haalde zijn VWO en kon studeren aan de Mae Fa Luang 
University in Chiangrai, ca. 900 km van het ouderlijk huis. Dit jaar rondde 
hij zijn studie “Rechten”af. Nu was er “duisternis” in Plugs hart. Waar 
vind ik werk onder de duizenden jonge mensen die werk zoeken in 
Thailand? Hij werkt sinds 1 september jl. in een Chinese firma die velgen 
en banden voor de meeste automerken in Azië maakt. Plug heeft een 
baan op de rechtsafdeling (vragen m.b.t. het arbeidsrecht). Hij kan nu een brandende kaars zijn voor anderen. 
Midden februari 2018 vindt de officiële uitreiking van zijn degree aan de universiteit plaats. 
 



PAI – MAE FA LUANG UNIVERSITY /ChiangRai                     

Pai is bezig aan zijn laatste studiejaar “LOGISTIEK”. De directie van zijn “stageplaats in de havens 
van Chonburi” in de zomer waren heel tevreden met hem. Hij kreeg te horen dat hij na het 
afronden van zijn studie zich bij deze firma mag melden voor een baan. Wanneer we terug 
kijken, komend van een stukje “ duisternis”, zien we hier a.h.w. het waxinelichtje al flakkeren als 
“lichtpuntje” voor zijn toekomst. Pai zelf is als een brandend waxinelichtje onder zijn studenten 
en in de plaatselijke gemeente d.m.v. zijn muziek. 
  

BAAN MOB RAK in BAAN MAI (Prov. Phayao)                    

Het kindertehuis is als een “licht” op een berg.  De kinderen komend uit het donker van hun bestaan: Niet 
gewenst, verstoten of misbruikt. Natuurlijk moeten ze b.v. wennen aan de regelmaat van 
de afloop van de dag. Als het tijd is voor de maaltijd, luidt de klok. Voor menig kind, dat 
ondervoedt binnenkwam, klinkt dat als muziek in de oren. De Thais eten veelal wanneer 
ze trek hebben. Het tijdstip is niet belangrijk. Kinderen, die problemen hebben met het 

huiswerk van school, worden ondersteund. De meeste scholen 
hebben klassen met tot 60 kinderen. De meeste kinderen in Ban 
Mob Rak hebben een achterstand en dan is alleen klassikaal 
lesgeven niet het optimale. 
 
Dit jaar hebben de studenten van de PABO uit Phayao 
vrijwilligerswerk in Ban Mob Rak gedaan. De buitenkant van het 
kindertehuis werd door hen geschilderd. Vrijwilligers uit Nederland hebben de keuken en 
de grote oponthoudruimte deze zomer een fris kleurtje gegeven.  
 

 

 
 
Mede door uw steun werd het mogelijk om een vrijstaande aanbouw te realiseren voor de jongens van het 
kindertehuis. Het was indertijd de bedoeling om alleen meisjes op te nemen. Toch kwam er een dag, dat de 
“eerste jongen” - totaal verwaarloosd – op het terrein stond. De huisouders waren bewogen over het lot van de 
jongen en na overleg mocht hij in Baan Mob Rak blijven. Pastor Lie en zijn vrouw Sawgeew waren als brandende 
kaarsen in de duisternis van deze jongen. Hij kreeg zelfs een nieuwe naam. Ondertussen zijn er meer jongens, die 
hier een veilige plek gevonden hebben. 
Elke zondagochtend, wanneer de oudere kinderen naar de kerk gaan en daar ook muzikaal meewerken, zijn de 
kleine kinderen thuis. Zij luisteren naar de verhalen uit de Bijbel. Er komen sinds enige tijd ook oudere mensen uit 
de omgeving luisteren. Voor hen is de reguliere preek/kerkdienst nog te moeilijk om te begrijpen. Met Kerstmis 
organiseert het kindertehuis op het terrein voor de mensen uit het dorp en alle andere kinderen een groot 



Kerstfeest. Het “licht “ op de berg met alle medewerkers wordt dan tot brandende kaars, waardoor de 
waxinelichtjes kunnen branden. 
De droomwens van de medewerkers is nog steeds een eigen pedagogische plek te kunnen creëren voor kinderen, 
die in het reguliere Thaise onderwijs niet mee kunnen komen. 
 
THEOLOGICAL SEMINARY “MC. GILVARY” in CHIANG MAI                    

Er zijn momenteel 102 studenten. St. Aroon ondersteunt twee studenten financieel om als “brandende kaars” 
hun licht te laten schijnen. Wij willen de studenten bemoedigen om dit kerstfeest met elkaar weer opnieuw 
aangevuurd te worden door het ” GROTE LICHT”. 
 
St. AROON in Nederland                    

U, die deze brief leest, zijn voor ons ook als “brandende kaarsen” die deze 
“waxinelichtjes in  
Thailand betaalden”. Zoals er verschillende maten en kleuren van kaarsen zijn, zo 
verschillend was ook uw aandeel. De collecte van de plaatselijke kerk, de collecte 
van de “Dankdienst voor gewas en arbeid” in Friesland, de spontane opbrengst van 
een bingo van de seniorenmiddag van een gemeente in Dedemsvaart, de verkoop 
op de wintermarkt in het verzorgingshuis ELIM, een “High Tea” op verschillende 
plaatsen, een infoavond bij de plaatselijke Passage kring, een cheque van een 
kringloopwinkel etc.  
 

Een “brandende kaars met vele kleuren” zijn ook de “taartbestellingen, speciale acties, 
e.d.” vaak met ondersteuning d.m.v. chocolade logo’s van een bevriende chocolaterie.  
Voor actuele berichten: Kijk op de website van www.stichtingAroon.nl    
 
Wij willen u hiervoor héél hartelijk danken. 
 

Moge uw kaars in deze wereld, dichtbij en veraf, helder schijnen in de komende tijd. Wij wensen u ook een goede 
jaarwisseling toe. 
 
Het bestuur, vrijwilligers en werkers in Zuidoost Azië. 
 

 
 

De kerstmarkt in Amerongen 2017 

 
 

http://www.stichtingaroon.nl/

