
Chiang mai, september 2014.  

Schoolresultaten  

 

In de laatste nieuwsbrief heb ik vermeld dat er 10 kinderen/jongeren examen 

zouden doen en vervolgens bekijken, wat voor hen het vervolgtraject zou zijn.  

Hier de resultaten:  

Het eerste meisje Soetipoh heeft de middelbare school afgesloten en is nu gaan  

studeren in Mae Hong Song. Een plaats in de bergen ten westen van Chiang mai.  

Zij wordt naast onze stichting ook ondersteund door een oud leraar van haar 

school en zijn familie uit Amerika. Zij gaat engels studeren.  

Chat Chei is geslaagd voor zijn technische opleiding in Saraphi. Het niveau is  

vergelijkbaar met de middelbare school. Inmiddels is hij bezig met een 

vervolgopleiding van 2 jaar, ook in Saraphi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soetipoh met de huisvader  Chat Chei  



Elisapuh, Tsjirapa, Soepatsjei, Jawoepoh, Tsjei-ja en Elia hebben het eerste gedeelte van de  

middelbare school afgesloten. De eerste 2 zijn meisjes en zijn inmiddels bezig met het 2e 

gedeelte van de middelbare school. Zij wonen nog in ons tehuis.  

Soepatsjei en Jawoepoh wonen en studeren nu op de technische school, ook in Saraphi (in de  

buurt van Chiang mai). Zij wonen gezamenlijk met Soeka en Chat Chei in een huis. De laatste is 

de oudste en houdt toezicht op hen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het midden Tsjirapa  Elisapuh onder de ere haag  

Tsjei-ja leert nu in Sanpaton op de agrarische school. Hij woont daar ook naast de school.  

Elia, de tweeling broer van Elisapuh, is gaan leren op een bijbelinstituut In Chiang Dao. Hij zit  

daar intern. In overleg met zijn moeder en oudere broer vonden wij het beter om hem niet 

vlak bij Chiangmai te laten leren.  



Elia Tsjei-ja Soepatsja Jawoepoh  Diploma van Loepa  

 
 
 

Loepa en Sack hebben de basisschool afgemaakt. Zij hebben de school afgerond in 4 

jaar waar normaal 6 jaar voorstaat. Ze zijn 17 en 16 jaar. Sack is inmiddels gaan  

werken terwijl Loepa naar de eerste klas van de middelbare school gaat. Ik heb  

hier veel bewondering voor want hij is verreweg de oudste en steekt met kop en 

schouders hoog boven iedereen uit.  

De diploma uitreiking gaat hier in Thailand heel uitgebreid en formeel. In lange  

rijen moeten de leerlingen eerst langs een foto lopen van de koning en hiervoor  

buigen. Vervolgens wordt eer betoond aan Boedha. Tenslotte nemen zij hun  

diploma in ontvangst van de directeur. Ook voor hem moet het hoofd nog 3 keer 

worden gebogen. De hele diploma uitreiking duurt uren.  

Gelukkig gaat het op de basisschool een stuk sneller maar daar zijn ook maar 50  

leerlingen op de gehele school. Hier wordt de uitreiking afgesloten met dans,  

gezang en ander culturele aktiviteiten door de leerlingen. Vervolgens wordt  

gegeten. Dit eten wordt klaargemaakt door de ouders. Ook de huisvader kreeg 

het verzoek om mee te koken. Hij maakte spaghetti klaar, iets wat het overgrote  

deel van de aanwezigen nog nooit had gegeten. De meeste Thaien zijn vrij  

conservatief met het eten van buitenlands voedsel maar er kwamen na afloop  

heel wat complimenten. Ik denk er over om aan het eind van het lopend  

schooljaar erwtensoep te gaan maken. Ik weet zeker dat ze dat ook nog nooit 

hebben gegeten.  

Met bovengenoemde resultaten mogen wij blij zijn. Onze doelstelling om  

kinderen te laten leren is weer bereikt.  

Verhuizing  

Op het terrein waar wij 6 jaar hebben gewoond, heeft de eigenaresse een nieuw  

groot huis laten bouwen. Hierdoor nam de leef- en speelomgeving van de 

kinderen enorm af. Verder merkten we dat zij ons liever kwijt dan rijk was  

ondanks het feit dat zij het grootste deel van het jaar elders verbleef. Hoewel er  



een contract was waarin was opgenomen dat wij het huis voor een periode van  

10 jaar konden huren, zijn we weggegaan. De sfeer werd erg slecht en totaal 

ongeschikt voor ons om daar te blijven.  

De huisvader had inmiddels overleg gehad met een aantal dorpsbewoners en al  

gauw hadden wij de keus om 2 woningen te huren. Een ervan viel direct af  

aangezien die te klein was voor een groep van 15 personen. De andere  

mogelijkheid was een voormalige auto showroom of iets waar het op moest 

lijken. Het is aangepast om in te wonen en te slapen. Het terrein is nagenoeg  

overdekt. Dit houdt ondermeer in dat wij gewoon buiten kunnen eten terwijl het 

hoost van de regen.  

Het achterste gedeelte wordt nu geschikt gemaakt om slaapplaats te bieden aan  

de jongens want die kunnen natuurlijk niet onder hetzelfde dak slapen als de 

meisjes.  

Voor de mensen die inmiddels al op bezoek zijn geweest kan ik vertellen dat het  

nieuwe huis aan dezelfde weg ligt als het oude tehuis alleen 3 kilometer eerder 

vlak voor de laatste heuvel. Nu dichter bij de middelbare school maar weer iets 

verder van de basisschool af.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekker buiten eten  

Oprijlaan naar nieuw tehuis  



Akties  

Eind juni vierde een goede vriendin van de stichting haar verjaardag. Zij gaat  

genieten van haar pensioen. Zij had veel familie, vrienden en collega's  

uitgenodigd om dit met haar mee te vieren. Kado's hoefde van haar niet maar een  

bijdrage aan onze stichting werd zeer op prijs gesteld. De avond werd afgesloten  

met een overwinning van het Nederlandse voetbalelftal maar een nog veel 

grotere overwinning voor onze stichting.  

Hartelijk dank voor dit gebaar.  

Vorig jaar ontvingen wij in de zomer met behulp van onze speciale adviseur en  

tevens personeelslid van de ING-bank een mooie donatie. Ook dit jaar kregen we 

het bericht dat wij opnieuw op een bijdrage kunnen rekenen.  

De ING heeft een speciaal fonds waarmee zij personeelsleden ondersteund die  

betrokken zijn bij sociale projecten en extra steun kunnen gebruiken.  

Zowel de ING-bank als onze adviseur hartelijk dank voor de bijdrage.  
 

 
 
 

Nieuwe kinderen  

Zes kinderen hebben het tehuis aan het einde van het schooljaar verlaten. Op 1  

na leren zij allen verder aan diverse scholen.  

We kregen wat ruimte en die hebben we inmiddels ingevuld met een 5-tal nieuwe  

kinderen..  

Allereerst 2 Lisu kinderen. Alepa en Aloe. Zij zijn de jongere broertjes van Loepa  

en Soeki en komen uit Wiang Haeng Ze gaan naar de 2e klas van de basis school  

en zijn ongeveer 10 jaar oud. Met name Aloe komt rechtstreeks uit de bergen en  

moet duidelijk wennen. Hij is erg stil maar volgens zijn broer is hij dat thuis  

(bamboe hut) ook. Hij begint nu los te komen. Over hun eetlust hoeft u zich in 

ieder geval niet ongerust te maken. Ze leren voor bootwerkers heb ik het idee.  



Huis/hut van Aloe  Aloe  Interieur van de hut  

Ik krijg soms wat extra toegestopt van mensen om naar eigen inzicht te besteden.  

Voor de komende winter proberen we om hier wat dekens te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alepa in schooluniform  Fietsen hebben ze inmiddels geleerd  

Verder hebben we 3 Karen jongens uit de buurt van Mae Tung Saam, het dorp  

waar al onze Karen kinderen vandaan komen. Hun dorp ligt nog wat verder dan  

M.T.S. verwijderd maar de weg er naar toe is van dezelfde kwaliteit, dus geen 

weg.  

Boemsja is de oudste en gaat naar de 3e klas van de middelbare school. De  

verwachting is dat hij maar 1 jaar blijft en vervolgens een technische opleiding 

gaat volgen.  

Verder hebben we Saankon, een 13 jarige jongen, zit in de 2e klas van de  

middelbare school en is heel vrolijk.  



Tot slot Makoe, 12 jaar oud en in de eerste klas van de middelbare school. Binnen  

enkele weken moest hij weer voor enkele dagen naar huis. De geesten moesten 

goed gestemd worden en hij kon daarbij niet ontbreken. Verder moesten ook de  

ingewanden van een beest gegeten worden. Wat daar het doel van is is mij  

volledig ontgaan. Zowel Makoe maar vooral zijn familie is duidelijk gemaakt dat ze  

dit in het vervolg maar zonder hun zoon moesten uitvoeren en anders uitstellen 

tot de vakantie er is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saankon  

 
 
 
 
 
 
 

Moerado  
 

 
 
 
 
 
 

Boomsja  



Tot slot wil ik u wederom bedanken voor alle donaties en steun die wij van u  

hebben ontvangen.  

Over ruim een maand hoop ik velen van u weer te ontmoeten.  
 

 
 
 
Namens de Stichting Hill Tribes Children  

Joop Rieff  
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