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Kerstbrief 2018                     

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN…. 

Nu het jaar 2018 ten einde loopt, willen we graag met jullie delen, wat ons als stichting Aroon zoal bezighoudt. Je 

wordt moe van alle reclames voor kerstartikelen en vele aanbiedingen voor de kerstbrunch en het kerstdiner. 

Kerstverlichting in de winkelstraten kennen we intussen wel, maar nu ook meer en meer voor de huizen. Het ontlokt 

je de gedachte: Betekent meer licht aan de buitenkant wellicht meer donkerheid, zorgen, verdriet en leed aan de 

binnenkant van je hart..? 

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN ……. 

BAKKEN VOOR THAILAND                   

In de november- en decembermaand  is het ontzettend druk in “ Omis 

Backstube” in Amerongen. Dit keer kregen we in november twee weken 

ondersteuning vanuit Duitsland voor de traditionele Oostenrijkse koekjes, zo’n 

27 kg en natuurlijk verschillende soorten.  

In november kregen we weer een uitnodiging op de wintermarkt in het 

zorgcentrum ELIM in Amerongen. Twee ‘Brugpiepers’ moesten vanuit school 8 

uur stage lopen. Ze deden bij onze Aroon-stand hun best om goed reclame te 

maken voor de speculaasharten en taartjes. Een dame van het zorgcentrum, lopend achter een rollater zag de 

eerste ‘Brugpieper’ en begon die prompt te kussen. Ze zei: ”Meisje, wat ben je mooi” en lachte haar aan. Dat was 

wel een heel speciale ervaring. 

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN…. 

KERSTMARKT AMERONGEN                    

Op 15 december jl. vond de kerstmarkt op de Hof in 

Amerongen plaats. De koudste dag van het jaar tot nu toe. 

De kraam was weer “verlokkend” gedecoreerd. Voor de 

opbouw van de kraam en de avondverkoop werden we 

ondersteund door een trouwe vrijwilliger. Twee tieners, de 

derde generatie van Maarten en Hanneke van Staveren, 

waren super verkopers. Wie de spullen niet kon dragen, 

werd geholpen. Bovendien alles netjes verpakt in een 

kartonnen doos, goed voor het milieu. De tweede generatie keek van de kant toe en ondersteunde waar en 

wanneer het nodig was. Met elkaar de grote vreugde dat de kraam “uitverkocht” was en er zelfs nog nabestellingen 

waren voor de speciale “kerstboomtulbanden met poedersuiker”. Het mooie bedrag van ongeveer 635 € was de 

inzet meer dan waard. Alle kopers en verkopers een heel hartelijk bedankt. 

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN… 

 



HOSTEL ‘THE LITTLE LAMPS’                   

De volgende ochtend kregen we via mail de eerste foto’s van de kinderen van het hostel “The Little Lamps”. Ze 

hadden als Kerstgift allemaal een nieuw vest aan en nieuw serviesgoed voor hun dagelijkse maaltijd. Blijde 

gezichten als speciale gift voor jullie – de ondersteuners van st. Aroon. In het Noorden van Thailand kan het ’s 

nachts echt koud worden (tot wel 0*C). Omdat er hoogstens een vuurtje voor het huis brandt, is een warme trui 

van harte welkom. 

 

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN... 

KINDERTEHUIS ‘BAAN MOB RAK’                    

Het kindertehuis ‘Baan Mob Rak’ opende ook dit jaar weer haar deuren voor de mensen uit de buurt. De kinderen 

en de leiding hadden een mooie kerstviering voorbereid. Uit vaak eenvoudige huizen kwamen de mensen 

aangelopen in hun beste kleding. 

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN... 

 

KERSTVIERINGEN ZUID-OOST AZIË                   

In Thailand beginnen de kerstfeesten in de plaatselijke kerken al begin december. Steeds weer is een kerstviering 

een plek van ontmoeting van en voor christenen en mensen uit hun leefomgeving om de geboorte van Christus te 

gedenken. Voor sommige mensen is het ook de eerste keer in hun leven, dat ze zo’n christelijk feest meemaken en 

luisteren naar hetgeen hen aangeboden wordt: GODS GIFT FOR THE WHOLE WORLD. 

Als stichting zijn we dankbaar dat we op diverse plaatsen deze Kerstvieringen financieel kunnen ondersteunen en 

op die manier ook “onzichtbaar” toch met hen verbonden zijn. 

 

 



 

PAI                    

Als teenager en later als student steunde 

de Stichting Pai financieel bij zijn 

schoolopleiding en aansluitende studie 

logistiek. Nu is hij sinds dit voorjaar 

afgestudeerd en daarmee zelfstandig. Hij 

werkt intussen als logistiek agent bij een 

grote container rederij in Bangkok. Zijn 

officiële diploma-uitreiking door het Koninklijk Huis vindt in februari 2019 op de Mae 

Fah Luang universiteit in Chiangrai plaats. Grote dankbaarheid vervult ons hart, dat 

dit dankzij jullie steun mogelijk was. 

ANNO 2019 – 10 JAAR STICHTING AROON                   

Het komend jaar bestaat de Stichting Aroon 10 jaar. Dus voor ons wordt het een bijzonder jaar. Intussen hebben 

we als kleine stichting meer bekendheid gekregen en worden wij zo nu en dan ook met giften van verschillende 

regionale instanties ondersteund. Twee “cadeaus” zijn ons voor 2019 toegezegd: 

 Een christelijke Basisschool in de Betuwe spaart dit schooljaar voor het kindertehuis “Baan Mob Rak” 

 De PKN Gemeente Amerongen heeft ons laten weten dat volgend jaar Stichting Aroon hun ‘Diaconaal 

project Buitenland’ wordt. 

Als stichting komen we zelf ook met verschillende acties. Wij houden jullie ervan op de hoogte. 

Zo wensen we jullie namens bestuur en vrijwilligers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODS GIFT IS STILL THE GREATEST EVER GIVEN, 

maar zonder jullie giften zouden wij de medemens in Thailand en Vietnam niet kunnen ondersteunen.   

DANK - DANK - DANK - DANK – DANK! 

 


