Chiang Mai, maart 2015.

Normaal gesproken zou ik deze nieuwsbrief moeten beginnen met de resultaten
van de eindexamens. Dit jaar sluiten 4 kinderen hun opleiding af en gaan
beginnen met een nieuwe studie. Omdat de examens dit jaar laat zijn, kunnen zij
niet meer worden meergenomen in deze editie van de nieuwsbrief maar u houdt
ze te goed voor de volgende. Ook wat zij vervolgens gaan doen.
Het is niet mogelijk om vanuit het kindertehuis een voortgezette opleiding te
volgen zodat zij dit elders moeten gaan doen. Daarom zullen de 4 jongeren niet
meer in het huis blijven wonen maar elders. Vermoedelijk gaan er 3 naar dezelfde
scholen waar ook andere jongeren van ons zitten en 1 meisje vermoedelijk naar
de universiteit in Chiang mai. Het aantal kinderen gaat van 14 naar 10. Dit is wel
erg laag en het liefste zouden wij er zeker 4 nieuwe bij willen nemen. We zijn aan
het bekijken of dit mogelijk is aangezien de 4 oude ook financieel van ons
afhankelijk blijven. Het resultaat hoort u de volgende keer.

Dierentuin
Vorig jaar heeft een groot aantal kinderen moederdag doorgebracht in de
dierentuin van Chiang Mai. Hoewel zij zelf uit de natuur komen en dagelijks
omgaan met vele verschillende soorten dieren stond een bezoek aan het park op
hun verlanglijstje. Voor mij was het ook leerzaam want ik kreeg regelmatig uitleg
hoe de beesten in het wild leven van ervaringsdeskundigen. Alleen van de
diersoort apen wist ik duidelijk meer, ook hoe je daar mee moet omgaan.

Bijzonder bezoek
Vermeldenswaard is het onverwachtte bezoek dat wij kregen in oktober. Tijdens
wat schoonmaakwerkzaamheden sprong een van de kinderen ineens achteruit.
Hij zag een slang die in de hoek was weggekropen. Nu wilde het dat deze jongen
kort daarvoor nog door een andere slang was gebeten bij een kort bezoek aan zijn
dorp. Samen met de huisvader hebben zij het beest, onder grote belangstelling,
afgemaakt met een paar bamboe stokken. Omdat de kleintjes alles goed wilden
zien, heb ik me daarom achteraan opgesteld zodat hun zicht niet belemmerd
werd.

na het afmaken werd het slachtoffer aan een onderzoek onderworpen. Het bleek een behoorlijk giftige slang te
zijn geweest.

Transport
De eerste maanden in het nieuwe tehuis sliepen de jongens op een dun matrasje
nog op de grond. Hoewel dit voor hun de normaalste zaak van de wereld is, vond
ik het nodig dat er bedden kwamen. We hadden nog een aantal stapelbedden die
uit het vorige huis waren meegekomen. Daar waren ze gehalveerd omdat ze
anders niet door de deur konden. Nu moesten ze weer aan elkaar worden gelast.
Het zou het makkelijkst zijn wanneer dit in de nieuwe slaapzaal kon gebeuren
maar de stroomvoorziening liet dit niet toe. Bedden wegbrengen en na een paar
dagen weer ophalen. Het probleen was echter dat het resultaat wel erg hoog
werd. Konden ze wel onder de elektriciteitsdraden door die op veel plaatsen over
de weg hangen? Geen probleem zegt een echte Thai. Gewoon proberen en zie
maar. Alle bedden zijn heelhuis aangekomen alleen een stuk dakplaat heeft het
niet overleefd.

Transport van de bedden

Truien
Van een Belgisch-Thai echtpaar kregen wij het aanbod om de kinderen een trui te
geven met het oog op de koude winterperiode. We hebben het aanbod
vanzelfsprekend en onder veel dank geaccepteerd. In mijn onschuld ging ik bij de
kinderen langs om te vragen wat voor trui en wat voor kleur ieder wilde. De blik in
hun ogen kwam over alsof ik niet normaal was. Natuurlijk moesten ze allemaal
dezelfde hebben en allemaal dezelfde kleur. Indien mogelijk ook de naam van de
stichting achterop. Thaien zijn erg trots op de uniformen die ze dragen. Of het nu
ambtenaren zijn, werkers of dragers van schooluniformen. Hoe ik dat nou kon
vergeten.

De dames poseren met de nieuwe truien

Vaderdag
Op 5 december was de Thaise koning jarig. Ook wordt die dag dan vaderdag
gevierd. Omdat de cafes en restaurants die dag dicht moeten zijn heeft een
restauranthouder aangeboden om in zijn zaak pizza’s te komen eten. Ze mochten
die zelf bakken. Ook dit aanbod hebben we in grote dankbaarheid aangenomen.
De soep vonden ze niet het hoogtepunt maar de pizza’s en het ijsje achteraf
werden verzwolgen. Voor de kinderen mag het elke dag wel vaderdag zijn.

Deeg rollen voor de pizza’s

Lekker ijs eten

Akties
De eerste aktie betreft een aktie gehouden door een heel jong familielid van mij.
Hij moest/mocht een gedeelte van zijn speelgoed opruimen. De verkoopbare
spullen werden te koop aangeboden en gingen grif van de hand. De opbrengst
mocht hij zelf houden maar de kinderen hier kregen er een gedeelte van. Nog
steeds heeft hij het erover dat hij de kinderen allemaal een ijsje heeft gegeven.
Volgens mij is hij nu de jongste donateur van onze stichting.
De tweede aktie betreft de verkoop van een boek over de Thaise taal. Het boek
heet: “De Thaise taal; grammatica, spelling en uitspraak”. Het richt zich op
Nederlanders en Belgen die zich de Thaise taal eigen willen maken: zakenmensen
die in Thailand werken, expats, partners van Thaise vrouwen en mannen, en
toeristen die meer willen kunnen zeggen dan Sawatdee (hello). Dat het een goed
boek is geworden wordt onderschreven door onze Nederlandse ambassadeur in
Thailand Joan Boer, want die zei, toen hij een exemplaar kreeg aangeboden: ’t
Komt vier jaar te laat, ik had het graag eerder gehad. ‘De Thaise taal’ is
verkrijgbaar via www.slapsystems.nl of telefonisch via +66937811732. Prijs €
33,95 of 1400 baht, inclusief verzendkosten. Van dit bedrag gaat € 2,50 naar de
stichting: “Hill Tribe Childrens” in Chiang Mai.

Een gelukkige bijkomstigheid is dat schrijver Ronald indien nodig ook functioneert
als aanspreekpunt voor zowel het tehuis in Chiang mai als in Nederland wanneer
ik niet beschikbaar zou kunnen zijn. Taal problemen zijn nu uitgesloten.

De schrijver Ronald Schuette overhandigd het boek aan ambassadeur Joan Boer.

Kerst
Vorig jaar hebben wij op 21 december ons traditionele kerstfeest gehouden.
Een geschonken varken ging aan het spit, feestverlichting werd opgehangen,
andere lekkernijen bereidt en limonade koelgezet. Alleen de kerstboom ontbrak
en daar voor in de plaats waren bloemstukken gemaakt. Kortom een feest dat in
Nederland niet zou misstaan. Het werd ’s avonds buiten gehouden. Helaas zijn de
foto’s van het feest niet goed gelukt zodat u het moet doen met foto’s van eten
en een bloemstuk!

De sausjes zijn wel heel erg heet

Tot slot wil ik u opnieuw bedanken voor alle steun en donaties die wij
van u hebben ontvangen en ik hoop u in de maand mei weer te zien.
Met vriendelijke groeten,
Joop Rieff
Stichting Hill Tribe Children
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