Dordrecht, maart 2019

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,
Zoals u weet was vorig jaar een lastig jaar voor onze stichting. Nu 2019 inmiddels goed op weg is, zijn
we blij te kunnen melden dat het goed gaat met onze kinderen en het kindertehuis. Er is de afgelopen
maanden zelfs ruimte geweest om enkele verbeteringen in het tehuis aan te brengen. Daarnaast
kunnen de kinderen onder begeleiding van onze huisvader nog altijd rekenen op de verzorging die ze
voorheen genoten. Gezonde voeding en huiswerkbegeleiding staan nog altijd hoog in het vaandel.
In deze nieuwsbrief leest u wat de verbeteringen inhouden en welke andere gebeurtenissen er rondom
het kindertehuis en de stichting in Nederland zijn geweest.
Grote kerstcadeaus voor het tehuis
Een kind kan de was doen. In een tehuis vol kinderen zijn er echter wel érg veel wasjes te doen. Toen de
wasmachine kapot ging was dat dus flink balen voor huisvader Jee en de kinderen. Immers, zóveel
kleding met de hand wassen, dat kost behoorlijk wat tijd. Daarom stond een nieuwe wasmachine plots
met stip op nummer één van het wensenlijstje van huisvader Jee. Gelukkig kon er met de hulp van
stichting Little Better en onze donateurs een nieuwe, grote wasmachine aangeschaft worden, die
hopelijk flink wat wasjes meegaat. Zo kunnen onze kinderen zich richten op de dingen die een kind
hoort te doen; spelen en huiswerk maken.
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Bewegen
Voor onze kinderen is het belangrijk dat zij vrienden en bijvoorbeeld de sportveldjes die bij hun scholen
liggen kunnen bezoeken. Het kindertehuis ligt in een perfecte omgeving om te fietsen met relatief
vlakke wegen, en met de scholen en het dorp dichtbij. Dan moet je echter wel goede fietsen hebben.
Met hulp van een extra geldschieter konden we aan het einde van het afgelopen jaar drie
spiksplinternieuwe fietsen voor de kinderen aanschaffen. Zo kunnen ze er af en toe lekker op uit.
Bedankt!
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Dorpsloop
Wie loopt het hardste van het dorp? Twee van onze kinderen
gingen de strijd aan. In het kader van het jaarlijkse dorpsfeest
deden Alo en Chet mee aan de 'dorpsloop', één van de vele
onderdelen van het grootse festijn.
De zon brandde behoorlijk; de twee hadden dan ook veel water
nodig om na afloop hun dorst te lessen. Deze 3 kilometer lange loop
startte en finishte op een terrein achter ons kindertehuis, waar
overigens ook de meeste andere activiteiten van het dorpsfeest
plaatsvonden. Alo behaalde de eerste prijs in zijn leeftijdscategorie
en ontving 800 bath en een mooie beker. Zijn prijzengeld gaat
ongetwijfeld naar zijn familie in het dorp.
Toch een kerstfeest!
Joop organiseerde jaarlijks in het kindertehuis het kerstfeest.
Hoewel het gemis nog groot is, vonden de kinderen het geweldig dat het kerstfeest afgelopen
december toch doorgang had. Mensen uit de buurt, die in de afgelopen jaren ook al behulpzaam
waren, assisteerden Jee ook nu weer met het ophangen van de verlichting en het klaarmaken van het
kerstmaal: een uitgebreide barbecue met de nodige lekkernijen en veel groenten uit de tuin van Jee.
Tijdens de barbecue is stilgestaan bij Joop en heeft een ieder een toast uitgebracht op het leven van
Joop.

Alle kinderen helpen mee om het 'kerstdiner' voor te bereiden!
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Jee doet inkopen op de plaatselijke markt

De kinderen dragen tijdens het kerstfeest de t-shirts
van de zwem- en waterpoloclub Nautilus, waar Joop
jarenlang zijn geliefde sport waterpolo heeft beoefend.
Voor de goede orde: het zijn shirts die Joop thuis had
bewaard om een keer mee te nemen naar Thailand
voor 'zijn kinderen'.

De kinderen houden van vissen
De kinderen vinden het fantastisch om te gaan vissen in de rivier vlakbij het kindertehuis. Ze nemen
hun duikbrillen en zelfgemaakte 'speren' mee. Vaak komen ze met een zak vol vissen terug, die ze
vervolgens zelf bakken, als tussendoortje of voor de hoofdmaaltijd `s-avonds.
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Contact met het kindertehuis
Onze stichting heeft regelmatig contact met huisvader Jee. Wekelijks worden de gebeurtenissen van
de afgelopen week besproken. Doordeweeks is er eveneens regelmatig contact, overigens ook met de
oud-bewoners van het kindertehuis Cha Tei en Weerajut. Met de laatstgenoemden hebben wij
namelijk afgesproken dat zij een rol blijven spelen bij het kindertehuis.
Hill Tribes' Children nu ook officieel op Facebook
Vanuit Nederland hebben we ons, zoals u weet, ingezet om de digitale zichtbaarheid van onze stichting te
vergroten. Zo kunt u ons beter volgen en op de hoogte blijven van wat in het tehuis gebeurt. Ook
potentiële sponsors kunnen ons zo beter vinden.
Om het effect van Facebook te vergroten hebben we ons officieel aangemeld bij Facebook en is onze
Facebookpagina nu geverifieerd. Daardoor kan iedereen zien dat wij als stichting écht achter de
Facebookpagina van Hill Tribes' Children zitten. Een ander pluspunt is dat men nu direct via Facebook
aan de stichting kan doneren. Inzamelingsacties voor de stichting onder vrienden zijn nu ook met één
klik te regelen. Hoe dat precies werkt lees je hier.
Actie Nakorn
Natuurlijk hoeven inzamelingsacties niet alleen via de nieuwste middelen te worden gedaan. Ook
'traditionelere' wegen, zoals het neerzetten van een spaarpotje kunnen nog altijd effectief zijn.
Bovendien, alle kleine beetjes helpen, want alle beetjes bij elkaar maken dat je in Thailand al gauw een
zak rijst kan kopen. Daar kunnen onze kinderen weer een tijd mee vooruit.
Thong, eigenaar van het Thaise restaurant Nakorn op de Dordtse Voorstraat, beseft dat maar al te
goed. Hij zette voor onze stichting een spaarpotje neer op zijn toonbank, zodat zijn gasten wat
(klein)geld achter kunnen laten om ook de kinderen in Thailand een warme maaltijd te bezorgen. Zulke
leuke, spontane, initiatieven zijn natuurlijk altijd welkom! Bedankt (gasten van) Thong!
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Vooruitblik 2019
En natuurlijk willen we namens alle kinderen ook u, als sponsor, weer van harte bedanken. Een vaste
kern van sponsors zal altijd van vitaal belang blijven voor de stichting om het werk op een duurzame
wijze te kunnen voortzetten. Over enkele maanden kunt u weer een nieuwsbrief verwachten. Tot dan!
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