Chiang mai, december 2016

Nieuwe kinderen
Half mei zijn wij weer gestart met het nieuwe schooljaar. Er zijn 2
nieuwe kinderen bijgekomen. Een jongen en een meisje, beide van de
Karenstam. Ze komen allebei uit het dorp Mae Tung Saam, zoals vele
andere kinderen bij ons.
De jongen heet Sack en is 15 jaar. Hij zit in de 2e klas van de middelbare
school. Zijn vader heeft een ernstige nierziekte en ligt regelmatig in het
ziekenhuis. Half september was het weer zover en toen kwam ook het
verzoek van zijn vrouw om in mijn huis te verblijven. Ik woon nl. op
korte afstand van het ziekenhuis. Je denkt dan, nou ja 1 persoon moet
kunnen maar op een gegeven moment telde ik maar liefst 5 personen
die bleven slapen. Haar vader, een broer en 2 kinderen. Gelukkig zijn zij
gewend om op een matje te slapen. Naast deze 5 personen leven ook
nog 3 studenten in deze kamer. Toch heb ik geen enkele opmerking en
wanklank gehoord!

Sack

Noh Moe Moe

Het meisje heet Noh Moe Moe, haar bijnaam is Dam II. Zij is ook 15 jaar
oud en zit in de zelfde klas als Sack. Haar oudere zus Tsjidapon (Dam I)
heeft 3 jaar bij ons in het tehuis gewoond en volgt nu een agrarische
opleiding in Sampaton. Dam betekent zwart hier in Thailand en wordt
gebruikt bij personen die een wat donkere huid hebben.

Overstromingen
Het is nu nog regentijd in Thailand. Viel er vorig jaar betrekkelijk weing
regen, dit jaar was dat in juli al ruim goedgemaakt en het ging maar
door. Soms komt het met bakken uit de hemel met als gevolg dat het
water uit de bergen weg moet en ook langs ons huis komt. Gewoonlijk
aan de achterzijde. De sloot aan de voorkant staat meestal droog. Dit
jaar dus niet. Het steeg in een zeer korte tijd, ruim 2,5 meter. Nu
hebben de Thaien de gewoonte om de sloot ook te gebruiken als een
soort opslagplaats. Daarnaast groeit de beplanting weelderig.
Uitbaggeren en opruimen zijn onbekende begrippen hier in Thailand.
Het gevolg is dat het water niet voldoende weg kon. Ja en dan zoekt het
volgens een eeuwen oude gewoonte waar dat wel kan. Via het laagste
punt over ons terrein en via de jongenskamer.
Op bijgaande link krijgt u een kleine impressie van het gebeuren. Ik had
zelf het geluk dat ik op dat moment in Nederland verbleef.
https://www.facebook.com/jakee.sukjairamppattana/posts/1172911942782487

STICHTING CATHARINA Marion Deurloo
Tijdens mijn laatste bezoek aan Nederland heb ik een gesprek gehad
met 2 bestuursleden van de Stichting Catharina Marion Deurloo uit
Leiden. Deze stichting werkt op een nagenoeg dezelfde wijze als onze
stichting. Ook de doelgroep is hetzelfde, kinderen uit de bergen die
kansen krijgen op onderwijs.
De stichting had ook een eigen contactpersoon in Thailand. Deze
persoon is als gevolg van gezondheidsproblemen teruggekeerd naar
Nederland. De activiteiten worden afgebouwd. Om hun kapitaal op een

juiste wijze terug te brengen, hebben zij gezocht naar alternatieven die
dicht bij hun doelstellingen kwamen. Zij hebben ons uitgekozen om te
helpen bij hun kapitaal afbouw. Hier werken wij natuurlijk van harte
aan mee. Drie jaar lang zullen wij een bedrag van 4.000 euro
ontvangen. De donaties zullen worden gebruikt voor de
exploitatiekosten van ons project in Thailand.

Koning Bhumibol en zijn Royal Project
Voor wie het nieuws enigszins heeft gevolgd is het geen nieuwtje meer.
Koning Bhumibol is afgelopen oktober na meer dan 70 jaar te hebben
geregeerd overleden. Voor veel Thais was een leven zonder hun geliefde
koning ondenkbaar (iedereen onder de 70 jaar heeft dus nooit een andere
koning gekend) en zijn dood zorgde ook voor een grote impact in het land.
De Thaise Baht daalde bijna 10 procent in waarde na zijn dood, en ook
politiek gezien zorgde zijn dood voor onrust. Net zoals de koning, die met
levensgrote posters het straatbeeld bepaalde, invloed had op veel
aspecten van de samenleving, was hij bij veel bevolkingsgroepen populair.
Bij de Hill Tribes geniet de koning respect als initiator van het Royal
Project.

In een gebied waar de Thaise staat nauwelijks invloed en
vertegenwoordiging had, startte de koning vele agrarische projecten
teneinde de welvaart van de Hill Tribes en rurale bevolking te bevorderen.
De daden waar de koning in de rest van het land om geëerd werd, zoals
het met succes tot de orde roepen van strijdende partijen in politieke
conflicten en tijdens staatsgrepen, hebben uiteraard minder impact gehad
in het noorden dan in het politieke centrum Bangkok. En zijn verering in
Bangkok is daardoor welwiswaar groter, getuige massale
rouwmanifestaties, tóch wordt naast die grote daden in de hoofdstad
voornamelijk het Royal Project genoemd als zijn meest prijzenswaardige
initiatief.
Het is niet verwonderlijk dat de Hill Tribes niet veel meekregen van de
daden van de koning, die vooral via de staatstelevisie werden uitgezonden.
Dit vooral vanwege de lage geletterdheid en het ontbreken van kennis van
de Thaise taal, de aanwezigheid van een werkende televisie daargelaten.
Niettemin zijn er ook in de afgelegen bergdorpen sporen van de konings
aanwezigheid te vinden. Het portret van de koning hangt aan menig muur
van huisjes/hutjes.
Waar veel regeringen (er zijn 30 minister-presidenten onder zijn bewind
geweest) nauwelijks oog hadden voor de hill tribes, stond de koning in de
regio op zijn minst bekend om zijn projecten die de stammen, vooral in
agricultureel opzicht, probeerden te verbeteren. Het project was een
echt paradepaardje van het koningshuis, waar alle kinderen nu nog steeds
op school les over krijgen.
Het Royal Project had vooral tot doel om de opium productie te reduceren
en nieuwe gewassen, zoals aardbeien, te introduceren. Ook zorgde hij voor
irrigatiesystemen in vele delen van het land. Zijn bezoeken werden vaak
uitvoerig op de staatstelevisie uitgezonden en besproken. Hoewel het
zorgde voor het verlies van een grote inkomstenbron voor de stammen
(opium maakte een groot deel van de economie uit), maakte het de regio
een stuk veiliger. Hiermee zwakte hij het imago van de Hill Tribes als
drugs leveranciers enigszins af.

Op de weg naar Mae Jum Saam, een dorp waar veel van onze Karen
(bergstam) kinderen vandaan komen, zijn de resultaten duidelijk te zien.
Aan het begin van de lange onverharde bergweg naar het dorp zijn enkele
Hmong dorpjes gesitueerd. Aan beide kanten van de weg zijn uitgestrekte
aardbeien velden met irrigatie systemen te zien. Helaas zijn deze
systemen en gewassen nog niet in het Karen dorp geïntroduceerd.
Het is te hopen dat de nieuwe koning ook aandacht schenkt aan de Hill
Tribes. Bhumibol was de eerste koning die serieuze banden aanhaalde met
de Hill Tribes. Onze stichting zal zich in ieder geval inzetten om de goede
bedoelingen van de koning met de Hill Tribes op een andere manier in te
vullen en voort te zetten.
Door Twan Hol, bestuurslid stichting hill tribes children.

Terug na de vakantie.
In oktober hebben de kinderen de korte vakantie. Dit jaar kwam een
van de jongste kinderen, Lobbie, niet terug terwijl zijn broer gewoon
arriveerde. We zijn lang bezig geweest om hem terug te laten komen.
Oorzaken waren onder andere ziekte, een moeder zonder
legitimatiebewijs, waardoor zij de controleposten niet kon passeren en
andere onduidelijkheden. Uiteindelijk bleek het “gewoon” heimwee te
zijn.
Dit is nu een van de Thaise oplossingen in tegenstelling tot de westerse
manier van doen. Bij ons zou gewoon en rechtstreeks de reden worden
gegeven terwijl in Thailand alles met veel bochten wordt behandeld.
Uiteindelijk is deze jongen het grote slachtoffer omdat zijn toekomst er
zeker niet beter op is geworden, in tegendeel zelfs. We zullen de deur
nog op een kiertje houden wanneer hij het volgend jaar eventueel
opnieuw probeert.

Lobbie

Wijzigingen
Om technische reden hebben wij een nieuw emailadres t.w.
hilltribeschildren@outlook.com

Het oude adres is natuurlijk komen te vervallen.
Verder is ook het fiscaal nummer niet volledig.
Vooraf aan het nummer moeten de letters RSIN worden vermeld.
Volledig dus:

RSIN 819420785

Donaties
Graag willen wij u bedanken voor alle steun en donaties die wij dit jaar
van u hebben ontvangen. Wij wensen u een gezond en goed 2017 toe.
Met vriendelijke groeten,
Joop Rieff
Stichting Hill Tribes Children
Postbanknummer NL85INGB0004670204
Secretariaat: Hooftstraat 66 3314 BE Dordrecht
Website: www.hilltribeschildren.nl

Anbi beschikking belastingdienst per 15 augustus 2008
Inschrijving kamer van koophandel 24435595
Fiscaal nummer: RSIN 819420785

