
 

 

 

 

 Een hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azië  

 
 

Augustus 2016                      

Beste Vrienden van Stichting Aroon, 
 
De zomerperiode is nog niet voorbij, maar het leven van elke dag gaat weer van start. Dat geldt ook voor stichting 
Aroon. 
Op 2 september 2009 werd de stichting Aroon opgericht. Wanneer we achterom zien, zijn we God en u als 
vrienden dankbaar voor alles wat van 2009 tot op heden in Zuidoost-Azië is gebeurd. 
 
Op de website kunt u onder ”Een nieuw bezoek aan Thailand, beleef het mee…” meegenieten van het recente 
bezoek van Maarten en Hanneke van Staveren aan de projecten en de mensen. Wilt u meer weten en de smaak 
en geur van Thailand ruiken en proeven? Die mogelijkheid bieden we u graag en dat zonder  “reiskosten en 
vlieguren” op 
  

28 OKTOBER 2016 vanaf 19.30 uur bent U van HARTE WELKOM  
in het gebouw van CBS “De Regenboog”, Pr. Beatrixlaan 34 te Amerongen 

 
U kunt zich opgeven voor deze avond door een email te sturen naar: secretaris@stichtingaroon.nl  
 
Theological Seminary “Mc. Gilvary”, Chiang Mai                    

Tijdens de eerste ochtendwijding, altijd op donderdag om 11.00 uur, waren er verschillende gasten. Docenten, die 
elders in Azië verder studeren voor hun PH.D. in theologie en (net nog) aanwezig waren.  
Maarten en Hanneke van Staveren werden ook hartelijk welkom geheten. Hoe dat gaat? Je wordt door de Decaan 
toegesproken. Je staat netjes op, buigt je hoofd wat naar voren en brengt de Thaise groet (twee handen tegen 
elkaar aan en ongeveer ten hoogte van je kin). Er volgt een groot applaus en je gaat weer zitten. De nieuwe groep 

van studenten, die zitting hebben in de studenten commissie van de universiteit 
worden voorgesteld. Tussendoor wordt er gezongen, begeleid door muziek op 
de oude Thai instrumenten en piano. Maarten kreeg de mogelijkheid om in het 
Noord Thai een groet van stichting Aroon over te brengen. Op de universiteit 
wordt echter Centraal Thai gesproken. Als oud-zendeling kun je het je 
permitteren om Noord Thai te spreken. Het is eigenlijk de oudere taal van deze 
streek. Er is overigens een interessante tendens gaande om de namen van 
bekende gebouwen, hotels, straten etc. in drie talen te vermelden: Centraal 
Thai, Noord Thai en Engels. 

 
Stichting Aroon ondersteunt dit jaar een nieuw theologie studenten-
echtpaar Ob en Jump met elk 50% als studiebeurs. Ob wordt voor 50% 
door Youth for Christ ondersteund en Jump voor 50% door Mc.Gilvary. 
Beide hebben voorheen bij ‘Youth for Christ’ gewerkt, maar willen meer 
kennis en achtergrond van de Bijbel leren. In de First Church van 
Chiangmai werken ze o.a. mee in de muziekgroep en het koor. Als 
stichting willen we niet alleen sponsor zijn, maar ook met hen meeleven 
tijdens hun studie. 
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Momenteel zijn er 102 theologie studenten. De internationale, Engelse 
sectie wordt in de komende twee jaar tot een einde gebracht. Voor de 
buitenlandse studenten zijn er meer en meer theologie-opleidingen in 
hun thuislanden mogelijk. Als Theological Seminary onderzoekt men nu 
de mogelijkheid  om,  in samenwerking met een instituut in het 
buitenland, in toekomst een PH.D.  in Theologie via Mc.Gilvary aan te 
kunnen bieden. 
 

 
Kindertehuis BAAN MOB RAK, Ban Mai                    

Je kunt je afvragen of het nog van deze tijd is om een kindertehuis te ondersteunen? Is het wellicht beter de 
ouders/verzorgers met een bedrag te ondersteunen en het kind gewoon thuis te laten blijven. Dat kan en is ook 
zeker het beste in een gezinssituatie, maar wie controleert of het geld de kinderen echt ten goede komt en het 
niet voor een brommer of erger nog drank, drugs of gokspel  gebruikt wordt? 
 
Psalm 82 :3-4 spreekt over: Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken, bevrijd 
wie weerloos zijn en arm… 
 
Er verblijven momenteel 23 kinderen in Baan Mob Rak. Een jonge vrouw moest helaas haar studie in Chiangrai 
afbreken. Ze had te weinig kennis van de Engelse taal. Nu volgt ze een MEAO opleiding administratie/boekhouden 
etc. aan het College in Dok Kham Tai. In de weekenden helpt ze mee in Baan Mob Rak. Ze geeft gitaarles, oefent 
nieuwe liederen met de kinderen en helpt met hand- en spandiensten. Maarten heeft veel overleg gehad met de 
huisouders van Baan Mob Rak (BMR). Ze zijn nu resp. 64 en 59 jaar en staan 24/7 voor de kinderen klaar. 
Hanneke hielp met ondersteuning van het huiswerk o.a. Engels en rekenen. Verder was ze vaak in de keuken te 
vinden. De keukenmachine, door st. Aroon in het verleden gefinancieerd, is een enorme hulp.  De koelkast en 
diepvries waren bij het vertrek vol met cakes om de kinderen in de weekenden te verwennen en als  “wat 
lekkers” voor naar school. Wat geheel nieuw is op het platteland is dat de oudere generatie als maaltijd klefrijst 
met Amerikaanse cake eten. Deze cake op voorraad is niet onverantwoord zoet en o.a. bereid met echt 
citroensap. 
Een 9 jarig meisje kwam elke ochtend naar Hanneke en vroeg ”Ga je weer 
bakken?” Na schooltijd had ze heel snel jaar haar schooluniform uit, haar vorig 
jaar gesponsorde rugzak op zijn plek neergezet en kwam in de keuken een kijkje 
nemen. Het leukste was natuurlijk als ze zelf de koekjes mocht garneren of de 
pannenkoeken versieren. Op 2  ½ jarige leeftijd moest ze al haar eigen voedsel  
rondom  het woonerf zoeken en een vuurtje maken om b.v. de bamboeschoten 
te wokken in een verroest pannetje. Haar vader had zijn gezin verlaten en haar 
moeder werkte sindsdien in de seksindustrie. De rest van de familie is zo arm, 
dat er voor An geen plek was. Zo “verlaten” kwam ze in het kindertehuis. Na 
ruim 5 jaar heeft ze nog het idee: Ik moet snel eten, want ik weet niet, wanneer 
ik weer te eten krijg. Ze klimt als de beste in de bomen om naar, meestal 
onrijpe, vruchten te zoeken. 
 
 Wat genoot ze van de “feestweken” in Baan Mob Rak. Wat een liefde en 
bewogenheid ontvangt An in dit kindertehuis. Maar de eerste levensbehoeften 
kosten uiteraard wel geld. Dit is één van de schrijnende levensverhalen van de 
aanwezige kinderen. In het schooljaar 2015/2016 was het soms zo erg, dat de 
huisouders niet meer wisten, hoe en wat ze de kinderen soms te eten moesten 
geven, daarom: 
  

STICHTING AROON ZOEKT ‘VRIENDEN’, DIE VOOR €20,00 

ÉÉN VOEDZAME MAALTIJD VOOR ALLE KINDEREN WILLEN DONEREN. 

 
 

U KUNT UW BIJDRAGE OVERMAKEN OP: NL59 INGB 0005 0557 62 T.N.V. STICHTING AROON  

onder vermelding van VOEDZAME MAALTIJD BAN MAI 



Omi’s Backstube                    

Nog vóór de zomervakantie werd de 1000ste taart gebakken(U kunt hierover lezen op de website). Het team staat 
weer klaar om uw opdrachten uit te voeren. De winst van Uw gebak/koekjes/koeken gaat naar het project van 
het kindertehuis Baan Mob Rak. U kunt genieten van ambachtelijk gebak en de kinderen kunnen genieten van een 
eenvoudige maaltijd. TWIJFELT U NOG – GEWOON BESTELLEN! 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur en vrijwilligers van st. Aroon. 
 


