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Al waait een noorden wind,  

al is het koud en kil 
Gods warme liefde in Christus komst  

wil je verwarmen ook in het nieuwe jaar. 
    
 
 

Amerongen, december 2014 

Beste Stichting Aroon vrienden, 
 

Aan het eind van 2014 willen we U weer graag meenemen “op reis door 2014”. 
We zijn soms onder de indruk hoe God ons via mensen in Amerongen en omgeving bemoedigt om ons in te 
zetten voor de Thai, die ons medeleven en steun goed kunnen gebruiken. Je kunt niet iedereen helpen, maar wel 
een groepje en de enkeling. Een afvaardiging van st. Aroon had in het begin van het jaar de mogelijkheid om de 
diverse projecten zelf te bezoeken. Steeds weer raakt het je hart om ter plekke te beleven, dat zelfs grenzen 
tussen culturen in de ontmoeting met elkaar “even wegvallen”.  
 

Kindertehuis Baan Mob Rak in Baan Mai 

Een stille diepe wens ging dit jaar in vervulling. De kinderen van het kindertehuis spaarden van hun zakgeld voor 
muziekinstrumenten om als zanggroep te kunnen optreden. Ze hadden wel 20 jaar kunnen sparen om dat doel te 

bereiken. Maar dankzij u kon deze wens kort 
geleden gerealiseerd worden. Zij oefenen heel 
trouw om te kunnen optreden tijdens de eigen 
vieringen, maar ook in gemeenten in de 
omgeving. Zij ervaren naar eigen zeggen hierdoor 
de onderlinge band en kunnen ook “liefde” 
uitdelen. Liefde, die ze in Baan Mob Rak 
ontvangen en thuis zo gemist hebben.  

Baan Hmong’s Hope Hostel in Mae Rim 

Pastor Montrie en zijn vrouw hebben na 10 jaar als pioniers de arbeid in het hostel 
kunnen overdragen. Voordat het nieuwe schooljaar begon, kregen alle kinderen 
van het hostel nieuw beddengoed/dekens en een set eigen toiletartikelen. Ze 
voelden zich de koning te rijk. In februari kregen ze geld voor een irrigatie systeem 
om zo de aanbouw van groente, knoflook etc. voor eigen gebruik te bevorderen. 
Voor deze kinderen, die van oorsprong hoog in de bergen van Noord Thailand 
wonen, heeft God door mensen zoals U “liefde” praktisch laten worden. Je kunt niet de hele wereld helpen, maar 
wel de enkeling. 

Grace Doisaket Children Hostel (tussen Chiangmai en Wiang PaPao) 

Sinds enige weken zijn Pastor Montrie en zijn vrouw als pionier arbeiders werkzaam in een nieuw hostel. Ze 
ontvingen de inspiratie en moed om hun kennis hier weer opnieuw in praktijk te brengen. Er wonen 24 kinderen 
in dit internaat. De ouders van deze kinderen wonen ook hoog in de bergen en leven meestal onder de 



armoedegrens. Het zijn wezen en kinderen uit gescheiden huwelijken en ook kinderen van Hmong predikanten, 
die in dorpen werken waar geen scholen zijn. De kinderen zijn tussen 2 en 12 jaar oud en ook 2 teenagers.  

 

 

 

 

Door uw inzet krijgen deze kinderen dit jaar ook een bijzonder kerstfeest “met een goede maaltijd en een warme 
trui” tegen de kou in de bergen. Door uw meeleven en liefde leren de kinderen om later ook weer  aan anderen te 
geven. U zou de stralende kinderogen moeten zien..! 

Plak en Pai te Chiangrai 

Twee jonge mensen, die door de steun van stichting Aroon nu in Chiangrai kunnen 
studeren. Dit hadden de ouders nooit kunnen financiëren. Pai slaagde voor zijn VWO 
examen en studeert nu logistiek & management. Hij woont in een studentenflat op het 
terrein van de universiteit. Zijn broer Plak is derdejaars student “rechten”en moest na twee 
jaar een eigen woongelegenheid zoeken. Dat is hem dicht bij de Mae Fa Luang universiteit 
gelukt. Zijn hobby is gitaar spelen. Hij werd 
uitgekozen om in Myanmar (Burma) de 
universiteit te vertegenwoordigen met originele 

Noord-Thaise muziek. Beide broers spelen nu gitaar in de band van de 
universiteit. Zij ondersteunen met de gitaar echter ook de samenzang in 
de kerkdiensten. Beide nemen deel aan de activiteiten van de 
christelijke studenten vereniging. Ook dit jaar konden we weer een 
studiebeurs garanderen.  

Jack te Chiangmai 

Mogen we U even voorstellen? Jack is getrouwd met Fon. Hij heeft zijn functie als manager 
in de internationale fruithandel opgegeven om theologie te gaan studeren. Door zijn goede 
kennis van de Engelse taal kan hij ook de Nederlandse KIA medewerker Henrie van Maanen 
ondersteunen met Thai/Engelse vertalingen. Jack staat bekend als een bijzonder goede 
student. In het begin van dit jaar werd hij getroffen door een eenzijdige 
gezichtsverlamming met de nodige bijwerkingen. Door hem een studiebeurs aan McGilvary 
College of Divinity te geven kan hij op zijn beurt vele anderen tot zegen zijn. 

Vietnam 

Tu en Vi verwachten volgend jaar hun tweede kindje. Gedurende de feestdagen organiseren ze op verschillende 
locaties “oureach” programma’s, hetgeen niet zonder risico is.  

Kerstmis 2014 

Mede door uw steun hebben we verschillende projecten met een feestelijke “Thaise warme maaltijd” gedurende 
de komende feestdagen kunnen helpen b.v. voor de studenten van de theologische faculteit Mc.Gilvary en voor 
het project ”Oncologische Patiënten” uit de omliggende provincies in Chiangmai, die voor bestralingen/onderzoek 
tijdelijk in een opvang in Chiangmai wonen. Ook een kerstgift voor een pioniersproject in Vietnam en Plak en Pai 
en hun ouders kregen voor de feestdagen ook een extra gift. Dankzij uw ondersteuning kunnen en mogen we 
Gods warme liefde delen.  

 

 

 

Met een goede 
maaltijd en een warme 
trui……………. 
 
wordt ook voor hen 
Kerstfeest voelbaar. 



Ook willen we graag alle mensen bedanken, die bij stichting Aroon in de afgelopen periode “taarten” e.a. hebben 
besteld. Door de kringloopstichting “Goed Zo” werden we verrast met een gift van maar liefst € 1000,00. Alles 
bijeen gebracht door vele vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden en daarom willen we U deze keer graag ons nieuwe 
bestuurslid Mark Timmer voorstellen. 

Even voorstellen: 

 

 

 

 

 

 
Mark Timmer 

Ik ben Mark Timmer, 25 jaar werkzaam op de basisschool de Regenboog als leerkracht. Ik 
woon sinds kort in Amerongen. Ik ben tijdens mijn studie voor het eerst in contact 
gekomen met de stichting Aroon. Dit was tijdens een spel dat Judith van Dijken gaf op de 
CHE. In twee groepen moesten we ons verdelen en ieder 5 euro inleggen.  In het groepje 
moesten we elkaar overtuigen van ieders goed doel. Na wat overleg kreeg ik mijn groepje 
zo ver om het geld te doneren aan stichting Aroon. In het andere groepje was nog wat 
discussie, uiteindelijk heeft dat groepje het geld ook willen doneren aan stichting Aroon. 

Stichting Aroon spreekt mij aan door de korte lijnen die er zijn en de mooie projecten.  Het bestuur is strak 
georganiseerd en zeer actief met inkomsten werven op een creatieve manier. Ik wil mij als bestuurslid inzetten, 
praktisch maar ook meedenkend over de toekomst.   

Mark Timmer 
 

 

Het bestuur en de vrijwilligers  

wensen u  

een bijzonder Kerstfeest  

en een gezegend 2015. 

 

 

 


