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De vakantieperiode in Nederland zit er bijna op. We hebben zelfs kunnen genieten van tropische temperaturen. 
Vanuit Thailand krijgen we berichten van sterke regenbuien tot en met overstromingen. Er kwam echter in de 
afgelopen weken ook veel positieve informatie binnen. Zodoende nemen we u graag mee op deze korte reis langs 
de diverse projecten van stichting Aroon.  

Studenten                      

Zoals u waarschijnlijk weet, ondersteunt stichting Aroon enkele jonge mensen 
in Thailand bij hun studie. Zonder uw steun en hun inzet is het onmogelijk om 
de studie tot een goed einde te brengen.  

MAE FA LUANG UNIVERSITY/ ChiangRai  

 

PAI,  (de jongere broer van Plug, die in februari van dit jaar zijn diploma kreeg) 
is onlangs geslaagd voor zijn bachelorstudie “Logistiek en Management”. 
Momenteel woont hij weer thuis bij zijn ouders in SRI RACHA (ten zuiden van 
Bangkok).  Hij gaat 1 september bij een grote firma voor frisdrank aan de slag. 
Zijn officiële diploma-uitreiking vindt in februari 2019 in de Mae Fah Luang 
universiteit in ChiangRai plaats.  

ELISABETH/PHAYAO  
 

 
De “huismoeders” van Baan Mob Rak 

Onlangs kregen we ook bericht van Elisabeth, dat ze geslaagd is en 
haar “Master of School Administration” aan de universiteit in Phayao 
heeft afgesloten. We zijn dankbaar, dat dit zonder vertraging gelukt 
is. In mei 2019 krijgt Elisabeth haar officiële diploma. Voor deze 
deeltijdstudie moest ze elk weekend vanuit Baan Mai naar Phayao, 
de provinciestad. Wat kan Elisabeth betekenen voor de kinderen in 
het kindertehuis “Baan Mob Rak” en voor de scholing van de 
kinderen? Er breekt nu een tijd van voorzichtig verkennen naar een 
eventuele samenwerking met de plaatselijke school aan. Voor de 
kinderen in het kindertehuis zou dat betekenen, dat de kinderen die 
niet zo snel in het regulaire onderwijs kunnen meekomen, extra 
ondersteuning zouden kunnen krijgen.  
 
 

PASTOR BOY/CHIANGMAI     

Pastor Boy heeft in de afgelopen periode een evangelisatie cursus in het Engels bij ‘Youth with a Mission’ in 
Chiang Mai gevolgd. Tal van mogelijkheden en contacten zijn hierdoor ontstaan. 

BAAN MOB RAK  

Er is in het nieuwe Thaise schooljaar(vanaf mei) een groot aantal nieuwe kwetsbare kinderen in het kindertehuis 
opgenomen. Dat was wel even wennen aan het dagritme. Het samenleven met andere (nieuwe) kinderen vraagt 
ook veel wederzijds begrip. Onder de enthousiaste leiding van Pastor Li en Sawgeew met hun grote ervaring, lukt 
dat elk jaar weer. Het is altijd weer zoeken naar de weg naar het hart van elk individueel kind. Sommige kinderen 
zijn van huis uit gewend, dat je eet wanneer er eten in huis te vinden is, maar in het kindertehuis gaat de bel en 
gaan alle kinderen gezamenlijk aan tafel. De grotere kinderen wordt geleerd hun schoolkleding zelf te wassen en te 
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strijken en zien ze er allemaal netjes en verzorgd uit. Elk kind, dat naar de basisschool gaat, heeft een ouder maatje. 
’s Morgens worden de jongste kinderen met een busje opgehaald, dat hen naar school brengt. Ze letten op elkaar 
of elk kind zijn rugzak met drinken en wat lekkers mee heeft. Natuurlijk onder toezicht van iemand van de 
huisleiding, die net over de schouders meekijkt. 

 
  

Bestuur Baan Mob Rak Baan Mob Rak Onderweg….. 
 

Door internet en nieuwe contacten komen er steeds meer mensen uit de omgeving, die dit project willen 
ondersteunen. Soms gebeurt dat op een heel praktische manier door de kindertehuisfamilie een gezellige middag 
met diverse spelen aan te bieden. Het is altijd in combinatie met een gezamenlijke maaltijd die de gasten 
meebrengen. Dat helpt uiteraard de kas van het tehuis. Er blijven echter altijd nog genoeg uitgaven over om een 
dergelijk tehuis te runnen.  

Onlangs was er een groep uit Korea in Phayao op het Bijbelcollege. De ouders van de Adjunct- Directeur geven 
leiding aan het kindertehuis in Baan Mai. Als verrassing kwam deze groep ook naar Baan Mai en zij gaven diverse 
workshops voor de kinderen. Voor hen is het dubbel interessant, omdat deze kinderen zoiets van huis uit helemaal 
niet kennen. Het zijn immers veelal kinderen uit de onderkant van de samenleving, die hier weer leren genieten. 
Ze ontvangen liefde zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Wat een voorrecht om als stichting hier de helpende 
hand te kunnen bieden. 

HOSTEL “Little Lamp” in MAE RIM 
 

 

Dit is het derde hostel, dat door ds. Montrie en zijn vrouw opgezet is. 
Het hostel is tot de laatste plaats bezet. Teenagers, die allemaal de 
kans krijgen het middelbaar onderwijs te kunnen volgen. Het is 
inmiddels in Thailand niet anders als in Nederland. Heb je een 
diploma, dan kun je later verder leren of “werkend” leren. Ouders 
ondersteunen dit project met producten van eigen land. Ook de 
plaatselijke kerkelijke gemeente geeft elke maand een financiële 
ondersteuning. Stichting Aroon is dankbaar dat ze hier ook hun 
steentje kunnen bijdragen. 

Pastor Montree en vrouw Hmong hostel “Little Lamps” 

ST. AROON in Nederland 

Het nieuwe ‘bakseizoen’ is intussen ook weer van start gegaan. Mooie opdrachten, zoals een speciale taart voor 
een 50ste verjaardag, taarten voor verjaardagen en “gesorteerde koekjes” voor Choco&Zo in Barneveld. Zij 
verzorgen dit jaar elke maand verjaardagsverrassingen voor vrijwilligers van een zorgcentrum, waar de “Aroon-
koekjes-doosjes” ook een plaatsje hebben.  

Op 9 oktober a.s. zijn we in Veenendaal voor een avondvullend programma bij de plaatselijke “De Passage”. 

Hebt U wellicht ook iets te vieren? Laat het ons weten! Door uw bestelling heeft u aandeel in de projecten van st. 
Aroon. 

DANK 
 

De medewerkers van stichting Aroon wensen u een goede start na de vakantieperiode en danken een ieder, die 

onze medemensen in Thailand ondersteunt. 


