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Wat is de één zonder de ander? 
Daarom wenst stichting Aroon  u/jullie met elkaar 

voor 2017 een kleurrijk Nieuwjaar! 
 

Beste vrienden van Stichting Aroon, 
 
Op het jaar 2016 kijken we dankbaar terug. We zijn eigenlijk een beetje overweldigd door “deuren”, die zich 
openden in binnen- en buitenland. Natuurlijk waren er ook “deuren”, die op een kier bleven staan of op slot 
bleven. We nodigen u daarom uit met ons een kijkje te nemen achter de “deuren” van de projecten in Zuidoost 
Azië! 
 
PLUG en PAI  - MAE FA LUANG UNIVERSITY in CHIANGRAI 

 
PLUG krijgt één dezer dagen de uitslag van zijn laatste examen van zijn juristen-studie 
met als keuzerichting “Human Rights” met als specialisatie “Children Rights”. Hij hoopt op 
een stageplek aan de universiteit in Chiangrai of in Sri Racha/Chonburi bij een 
advocatenkantoor. Welke deur zal voor hem open gaan? 
 

PAI is bezig aan zijn derde studiejaar “LOGISTIEK”. In de zomer liep hij stage in de 
havens van Chonburi (ten zuiden van Bangkok) niet ver van zijn ouderlijk huis. Zijn 
stageplek was in een distributiebedrijf waar o.a. “Mama- noedels” wereldwijd ver-
scheept worden. Dit merk noedels  is ook in de schappen van de supermarktketens in 
Nederland te vinden. PAI kan zich voor de toekomst wel een werkplek in de logistiek 
van de haven voorstellen, maar liever niet op deze plek, want het was er ontzettend 
warm! Hij heeft het echter met succes tot een goed einde gebracht. PAI is zich 
bewust dat hij zonder uw steun deze opleiding niet zou kunnen volgen. Op de 
universiteit heeft hij o.a. goede contacten met de christen docenten, die de 
studenten op een goede wijze begeleiden. 
  
THEOLOGICAL SEMINARY “MC.GILVARY” in CHIANGMAI 

Juist in de afgelopen weken waren er veel activiteiten waarbij de 
studenten van de theologische faculteit meehielpen. OB en JUMP, onze 
eerstejaars theologiestudenten (2 van de 102 studenten), die we 
dankzij u financieel kunnen ondersteunen, voelen zich intussen thuis op 
de faculteit. In hun “vrije tijd” zijn ze bij diverse activiteiten van “Youth 
for Christ” op de campus van de christelijke Payap universiteit in 
Chiangmai betrokken. Ze zoeken contact met nieuwe studenten, helpen 
mee met Bijbelstudies en ondersteunen allerlei projecten. (website: 

https://obandjump.wordpress.com) Een open deur.  
 
Ook dit jaar weer hebben we de docenten en studenten weer kunnen verrassen met een eenvoudige maar 
lekkere kerstmaaltijd.  
 
De Dean van Mc.Gilvary, Acharn Golf en zijn vrouw Ying,  werken ook mee in de First Church in Chiangmai en zo 
liggen studie en praktische hulp heel dichtbij elkaar. Op die manier brengen de studenten met hun 
theologiestudie ook veel praktische ervaring mee, wanneer ze in de kerk gaan werken. 
 

https://obandjump.wordpress.com/


JACK , die zijn theologiestudie intussen afgerond heeft, is nu assistent van 
de Dean en de docenten en heeft het reuze naar zijn zin op zijn werkplek. 
Ter ondersteuning van een junior pastor helpt hij elke donderdagavond 
en in de weekenden regelmatig mee in een kleine gemeente in Lamphun, 
niet ver van Chiangmai. Het contact met stichting Aroon stelt Jack zeer op 
prijs. Bij een volgend bezoek van vrijwilligers van stichting Aroon aan 
Thailand zijn ze al bij voorbaat uitgenodigd om mee te gaan naar de 
kleine gemeente. Hier is een deur, die op een kier staat. 
 

BAAN MOB RAK in BAAN MAI (Prov.PHAYAO) 
Daar ging een deur open. Fon, een voormalig kind uit het kindertehuis, is druk bezig met haar opleiding 
boekhouding aan het college in Dok Kham Tai. Zo vaak als het maar kan is ze in het kindertehuis te vinden en 
helpt mee met hand- en spandiensten. Door de studiefinanciering van Stichting Aroon kan Fon deze opleiding 
volgen. 
 
ELISABETH en haar man Pastor BOY en hun dochtertje wonen sinds oktober 2016 nu ook in Baan Mob Rak. 
Elisabeth is gestart met haar “Master of Education” opleiding aan de universiteit van Phayao. Doordat het een 

deeltijdopleiding is, helpt zij in de “ piekuren” mee met de verzorging en 
begeleiding van de kinderen. Pastor Boy geeft in zijn privé tijd de kinderen in 
het kindertehuis muziekles. Het is fantastisch om te zien hoe Samuel, die als 
een verwaarloosd en misbruikt jongetje van 3 jaar in Ban Mob Rak kwam, nu 
achter het drumstel oefent. De deur, die open was, opent zich verder… De 
droom van een school voor ”Bijzonder Onderwijs” blijft… maar daar moet 
een jongere leiding voor komen en die 
moet daarvoor ook de juiste diploma’s 
hebben. 

 
Pastor Lie en zijn vrouw Sawgeew kunnen nu een tandje langzamer werken en 
dat was gezien hun leeftijd ook hard nodig. Zij zijn en blijven het hart van het 
kindertehuis. Dankzij uw financiële steun hebben ze met Kerst met alle kinderen 
mogen genieten van een barbecue. De verzorging van de kinderen was dit jaar 
erg moeilijk. Door diverse acties in Nederland en ook in Thailand is het toch 
allemaal nog gelukt. 
 
VIETNAM 

 
Daar staan de deuren op een kier open. Een echtpaar, dat we ondersteunen, 
werkt daar onder heel moeilijke omstandigheden. Zij gaan, ondanks constante 
controle van de overheid, verder met hun opdracht: kinderen in nood worden 
heel praktisch met kleding etc. geholpen. Studenten komen in hun huis en 
kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en regelmatig een eenvoudige maaltijd. 
Voor God bestaan er geen gesloten deuren. 
 
 

STICHTING AROON IN NL 
Op 28 oktober jl. kwamen we voor een infoavond met een kleine maar betrokken groep mensen bij elkaar. In de 
pauze kon men kiezen uit diverse Thaise gerechten. Deze betrokkenheid deed ons als vrijwilligers goed. Dit jaar 
begon de verkoop van zelfgemaakte gevulde speculaasharten al begin november. 
Aansluitend stonden we op twee kerstmarkten in Amerongen. Heel veel bestellingen 
kwamen binnen.  
 
 
 
 
 
 



Ook andere activiteiten worden ondernomen om geld in te zamelen. Hier een paar voorbeelden: 
 
Eén vrijwilliger doet her en der een karweitje en de mensen worden dan gevraagd een 
gift aan Stichting Aroon te geven.  

Vrijwilligers van “Goed Zo”, de kringloopwinkel van 
Amerongen sorteren steeds maar weer second-hand spullen 
om te verkopen. Zij lieten ons ook een cheque van € 1000,00 
toekomen.  
Bij de Jumbo te Amerongen loopt voor de eerste keer in de 
maand december een lege flessenactie t.b.v. St. Aroon.  

Allemaal deuren, die open gingen. Dank u wel! 
 
Voor actuele berichten: Kijk op de website van www.stichting Aroon.nl. 
 
 

 
 

 

 
Het bestuur, de vrijwilligers  

en de werkers in Zuid-Oost Azië  
wensen u  

een kleurrijk Nieuwjaar toe.   
 
 
 

 

We hopen dat we de vreugde mogen delen over de, mede door u, geopende deuren. 
 

http://www.stichting/
http://www.goedzo.org/

