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Dankbare mensen zijn minder gericht op de luxe die ze missen 

en meer op de voorrechten die ze hebben. 
 
Beste vrienden van stichting Aroon, 
 
Bovenstaande tekst geeft iets weer van de ontmoetingen Thailand in de zomer van vorig jaar. Bestuursleden uit 
Nederland konden het met eigen ogen zien en ervaren. Graag willen we U aan het begin van dit Nieuwe Jaar 
enkele ontmoetingen met U delen. 
 
Grace Doisaket Children Hostel in Noord Thailand 
Voor de zomer ontstond er een spontane actie. Wie wil er een bed sponsoren voor de meisjes van het Hostel van 
de Hmong? De jongens hadden al (oude) bedden, maar de meisjes lagen met hun matras op de cementen vloer. 
Voor ongedierte een makkie om heerlijk in de bedden te kruipen. Maar als er geen financiën zijn, ben je al blij 
dat je een dak boven je hoofd hebt en naar school kunt gaan. De ouders, die hoog in de bergen wonen leven 
veelal onder de armoedegrens. Eigenlijk is het jammer, dat we U de vreugde van de kinderen alleen door foto’s 
kunnen laten zien. Maar allen, die deze actie ondersteund hebben, wees ervan overtuigd, dat Uw geld het dubbel 
en dwars waard was. Momenteel wordt een eenvoudige keuken en eetruimte voor de kinderen gerealiseerd. De 
ouders van de kinderen helpen mee bij de bouw en daardoor zijn de kosten van het werkloon heel laag, nl. alleen 
een warme maaltijd. 
 
Kindertehuis Baan Mob Rak in Baan Mai 
Als je leerplichtig bent, moet je naar school. Je bent echter wel verplicht om een schooluniform te dragen met 
dito schoenen. Kinderen van Aroon bestuursleden vroegen aan hun vriendjes en vriendinnetjes of ze een paar 
schoenen of een uniform wilden sponsoren. Wat een schitterend resultaat wanneer je dan met eigen ogen kunt 
zien, dat je andere kinderen ver weg kunt helpen. In het kindertehuis wonen veel kinderen met een zgn. “rugzak”. 
Al lang leeft de diepe wens, een droom, om voor deze kinderen en kinderen uit de omliggende dorpen met 
“leerproblemen” een school te kunnen realiseren. In Thailand zoekt men sponsoren en stichting Aroon zoekt ook 
sponsoren. De kosten van de school bedragen ruim € …… Durven we nog te dromen? Ja, stichting Aroon wil 
meedromen en ziet er naar uit, deze droom in de komende jaren mee te realiseren. Deze droom was alleen intern 
bekend. In de herfst van 2015 kreeg stichting Aroon een gift van € … van de peuterspeelzaal Het Kwetternest te 
Amerongen. Dat was het startkapitaal voor dit project. Om stil van te worden. De eerste tekeningen voor de 
bouw van de school zijn binnen – natuurlijk is het een meerjarenplan. Nu wordt er in het kindertehuis al gewerkt 
met (gebruikte) materialen, die ons door een PABO ter beschikking gesteld waren. In de zomer konden deze 
materialen zonder extra kosten meegenomen en ter plekke door een Nederlandse docente uitgelegd worden. 
Geen stralende kinderogen, maar stralende ogen van volwassen leerkrachten. 
 
Jack in Chiang Mai 
Tot op heden krijgt Jack voor de MA studie theologie aan het Mc. Gilvary College of Divinity van de stichting een 
studiebeurs. Van de zomer liep hij stage in Taiwan en met een groep studenten was hij ook voor een stageperiode 
in China. Wat hebben Jack en de anderen daardoor veel geleerd en gezien. Door deze reis kreeg de groep 
studenten ook “oog voor de Chinese studenten” in hun eigen woonplaats. Na alle kerstvieringen in Thailand, 
daar ben je van december tot januari mee bezig, staat nu de studie weer boven aan de lijst van activiteiten. 
 
 
 
 



Vietnam 
Al enige jaren ondersteunen we twee keer per jaar een “pionierplek” in Vietnam. Het is geweldig om ook door 
gebed en gaven dit huiswerkbegeleiding project te kunnen ondersteunen. Het is een opvang waar liefde en 
warmte doorgegeven wordt. Studenten vinden de weg naar deze plek om met elkaar te discussiëren over God en 
de wereld. Zij helpen dan weer mee om de kinderen bij bepaalde feesten op verschillende locaties vrolijke uurtjes 
te bezorgen. Gedurende de afgelopen kerstdagen was er weer volop feest dankzij uw ondersteuning. Een ons 
bekend echtpaar met twee kleine kinderen en een goede opleiding zijn de“pionieren”, ondersteund door 
vrijwilligers uit de regio. 
 
Markten in Nederland 
In de afgelopen maanden stonden we als stichting met een kraam op de wintermarkt in het verzorgingshuis ELIM 
in Amerongen. De ambachtelijke lekkernijen, die we ter verkoop aanboden, waren gevulde harten en staven van 
gevuld speculaas. Ook diverse zoete taartjes, kaaszoutjes en mini saucijzenbroodjes vonden gretige aftrek. Ook 
kon men het gewicht raden van een grote gevulde speculaasplaat. Een vrijwilligster, die net met haar 
werkzaamheden in ELIM begonnen was, was de gelukkige. 
Nieuw was dat de specialiteitenzaak Choco & Zo in Barneveld onze zelfgebakken speculaasharten in hun zaal ter 
verkoop aanbood om zo onze doelen te ondersteunen. 
 Op de kerstmarkt op de HOF in Amerongen is onze kraam intussen al bekend. Een nieuwe standhoudster vroeg 
zich echt af of we de voorraad wel zouden verkopen? Het is echt geen straf op deze markt te staan. Aan de kraam 
kom je automatisch in gesprek over de projecten. Vrijwilligers tussen 11 en 70 jaar bemannen de stand. Het 
resultaat? We hebben voor bijna € 600,00 verkocht en slechts twee kleine artikelen waren over. 
 
De nieuwe website 
We zijn dankbaar u te kunnen berichten, dat de website van stichting Aroon vernieuwd is en er op deze manier 
steeds weer actuele informatie op te lezen en te zien is. Als U nog ideeën/reacties  hebt, laat het ons weten. We 
horen graag van U. 
 
Informatieavond 
Op 6 november 2015 vond een eerste informatieavond voor sponsoren in Amerongen plaats. Ook als u er dit keer 
niet bij kon zijn, op de website kunt u nog even “mee genieten”. Er komt in elk geval een vervolg op deze avond. 
 
Bestuur 
Per 31 december 2015 heeft de voorzitter Jan van Dijken zijn ambt neergelegd. We danken hem voor zijn inzet in 
de afgelopen zes jaar. We hopen binnenkort deze functie weer te kunnen vullen. 
 
Paasactie 
Het is nog wat vroeg, maar toch willen we u alvast informeren over de Paasaktie 2016. Misschien ook een idee 
voor Uw gemeente of vrienden om de lekkernijen te bestellen en tegelijkertijd er een goed doel mee te 
ondersteunen. De opbrengst van deze actie gaat dit jaar naar VIETNAM om de pionierplek te ondersteunen. Er is 
behoefte aan nieuw materiaal voor de opvang, de huiswerkbegeleiding en ook voor de viering van Pasen. 
Wij kunnen U aanbieden: Paaslam, Paastulband(en), groot en midi, Paastaart, etc. Neem gerust contact met ons 
op. 
 
Het bestuur en de vrijwilligers wensen u een goed 2016 toe. Wij wensen u dat ook u kunt genieten van de kleine 
goede dingen in het leven. 
 


