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Beste vrienden van Stichting Aroon, 
 
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd en wij willen u even op “afstand” laten meeleven.  
 
PLUG en PAI = MAE FA LUANG UNIVERSITY in CHIANGRAI                    

Onlangs kregen we een enthousiast appje van Plug binnen: “I have good news. I passed the 
English exit exam. I’m so happy.” 
Na een tweede poging is het Plug gelukt om ook het vak Engels te kunnen afsluiten. Zo is er 
echt een einde gekomen aan zijn Jura studie met als keuzerichting “Human Rights” en 
specialisatie “Children’s Rights.” Plug is opgegroeid in een gezin, die zijn VWO en deze studie 
nooit hadden kunnen financieren. Hij  gaat nu een  toekomst tegemoet, waarin hij zelfstandig 
kan functioneren en zijn ouders bij het ouder worden, kan bijstaan. Aan iedereen, die 
bijgedragen heeft om dit mogelijk te maken: een hartelijk “DANKUWEL”. Begin 2018 vindt de 
officiële diploma-uitreiking plaats op de Mae Fa Luang University in ChiangRai, Thailand. Op dit 

moment is PLUG aan het solliciteren. Op 2 juli jl. vond er een eerste sollicitatieronde voor een baan als 
universiteitsmedewerker plaats. Plug werd met drie anderen voor een tweede gesprek uitgenodigd, maar tot zijn 
en onze teleurstelling werd hij voor deze baan niet uitgekozen. 
PAI is momenteel bezig met een zomerstage in het kader van zijn studie “LOGISTIEK” in de 
haven van Chonburi. Vorig jaar werkte hij in een distributiebedrijf waar o.a. “Mama-
noedels”wereldwijd verscheept werden. Nu doet hij ervaring op met het verschepen van 
grote kranen, auto’s e.d. Pai is dankbaar voor deze mogelijkheid en heeft het erg naar zijn 
zin. Hij kan tijdens zijn stage weer thuis wonen. Van zijn ouderlijk huis in SriRacha, Oost 
Thailand, naar de universiteit in ChiangRai,  Noord Thailand, zijn het ca. 1000 km.  
 
THEOLOGIAL SEMINARY “Mc.GILVARY” in CHIANGMAI     
Het is voor ons als stichting een grote vreugde om over de schouders mee te mogen kijken bij de verschillende 
theologiestudenten die wij door een studiebeurs in het verleden konden helpen.  
OB en JUMP hebben het eerste studiejaar van de theologische faculteit met heel goede resultaten afgesloten. 
Terwijl u deze nieuwsbrief leest, lopen ze t/m 20 juli 2017 stage in Su-Won, een industriestad in Zuid-Korea. Twee 
uitgezonden predikanten van de Church of Christ in Thailand (CCT) werken in deze stad onder Thaise mensen, die 
in Zuid Korea werken. In het eerste studiejaar heeft OB bij ‘Youth for Christ’ onder teenagers meegewerkt. In het 
tweede studiejaar gaat OB stage lopen in de “First Church in Chiangmai”. 
Ze hebben overigens ook een eigen website: (https://obandjump.wordpress.com) 

 
JACK werkt intussen als ‘Assistant of the Dean’ van Mc.Gilvary 
Zijn opdracht aan de theologische faculteit bereidt hem heel veel vreugde. Eén onderdeel van zijn 
werk is ook het rondleiden van internationale bezoekers, die de faculteit ondersteunen. Met grote 
dankbaarheid kijkt hij terug op dit eerste jaar na de afsluiting van zijn studie. Tegelijkertijd is hij 
verbonden met het werk van een junior predikant die in de plaatselijke gemeente Lamphun werkt. 
Theorie en praktijk zijn hierdoor nauw met elkaar verbonden. 
 

BAAN MOB RAK in BAAN MAI (Provincie PHAYAO) 
Fon, één van de voormalige kinderen uit het kindertehuis, heeft haar eerste collegejaar “Business Administration” 
met mooie resultaten afgesloten. Het laatste studiejaar is intussen al gestart en we kunnen dankbaar vaststellen, 
dat God de Stichting gebruikt om jonge mensen een kans te geven qua opleiding, maar ook om ze geestelijk toe te 
rusten. 

Een belofte en een opdracht, dat maakt SAMEN groot geluk 

 

https://obandjump.wordpress.com/


PASTOR  LIE en SAWGEEW   
Er zijn weer twee nieuwe jongetjes in Baan Mob Rak opgenomen. Ze hebben  net als 
alle andere kinderen al heel veel meegemaakt. Hier ontvangen ze liefde. Ze mogen 
hier leren een gelukkig kind te zijn. Een belofte en opdracht, dat maakt SAMEN 
groot geluk. Aan dit grote geluk mogen we samen meewerken. Op het “verlanglijstje 
van Ban Mob Rak” staan dit jaar weer 60 paar schoenen (30 paar zwarte en 30 paar 
bruine) voor bij de schooluniformen.  
Kosten: € 11,00 per paar. De Basisschool is weliswaar gratis, maar de 
schooluniformen met bijpassende schoenen moet iedereen zelf bekostigen en zonder mag je niet naar school. 
Mogen we ook dit keer weer op jullie hulp rekenen? 
 
PASTOR BOY en ELISABETH 
Inmiddels wonen en werken ze als echtpaar in het kindertehuis mee. Elisabeth volgt intussen het 2e jaar “Master 
of School Administration” in deeltijdopleiding aan de universiteit van Phayao. Haar studiegroep ondersteunde het 
kindertehuis onlangs heel praktisch door de buitenkant van het kindertehuis opnieuw te verven. Door de warmte 
en de regen zijn de gebouwen in Thailand sneller aan een nieuwe verflaag toe. Pastor Boy is ook een grote hulp 
‘achter de schermen’ zoals bij de moestuin op het terrein en het onderhoud van de gebouwen. Dat betekent heel 
praktisch minder uitgaven aan groente en fruit etc. 

 
 
PASTOR MONTRI 
In de bergen rondom Chiangmai werkt Pastor Montri onder zijn volk, de Hmong. Hij werkt er als 
predikant/zendeling onder zijn eigen bergvolk. Momenteel is hij bezig met een kerkverbouwing. Tegelijkertijd 
ondersteunt Pastor Montri de Hmong christenen ook heel praktisch met lessen (theorie en praktijk) in duurzame 
landbouw. Tijdens de oogst van groente en fruit helpt hij ook mee, op die manier dichtbij God en dicht bij de 
mensen.  

 
 
Stichting Aroon in NL 
Hartelijk dank voor alle “bakopdrachten”en financiële ondersteuning. Dit keer stonden we o.a. ook voor het eerst 
op de “mei-markt” rondom de kerk in Dedemsvaart. 
 
Nog wat data ter info: 
18.07.2017  Info-middag en “High Tea” in de Ontmoetingskerk, Rhenen 
25.10.2017  Info-avond bij “De Passage” in Amerongen 
15.12.2017  Kerstmarkt Amerongen, 16.00 – 21.00 uur, Hof in Amerongen 
 
Rest ons als medewerkers van Stichting Aroon u nog een mooie zomerperiode thuis, dichtbij of veraf te wensen. 
 

Een belofte en een opdracht, dat maakt SAMEN groot geluk 

 


