Dordrecht, april 2020

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,
Middels deze nieuwsbrief lichten we u graag in over de laatste ontwikkelingen rondom onze stichting
met speciale aandacht voor de impact van de coronacrisis op het kindertehuis in Mae Taeng.

Sluiting scholen
Zoals u zult begrijpen, ligt in Thailand, net als op zoveel andere plekken op de wereld, het grootste deel
van het dagelijkse leven plat. Van de maatregelen die in Thailand genomen zijn, is voor ons tehuis de
meest ingrijpende de maatregel dat alle scholen tot 1 juli gesloten zijn.
Gelukkig hebben de leerlingen hun schooljaar kunnen afmaken (deze eindigde eind maart) en hebben
zij vlak voor het opleggen van de beperkingen nog naar hun thuisdorpen kunnen afreizen, waar zij
gewoonlijk de grote vakantie doorbrengen.
Voor onze kinderen betekent deze maatregel dat zij een langere schoolvakantie zullen hebben dan
normaal. Immers, de digitale infrastructuur van scholen en bij de leerlingen van de school thuis is niet
met die van in Nederland te vergelijken. In het bijzonder ‘onze kinderen’ beschikken bijvoorbeeld niet
over een eigen iPad of computer. Normaliter begint het nieuwe schooljaar omstreeks half mei. Nu zal
het nieuwe schooljaar pas weer beginnen als de maatregel om de scholen te sluiten wordt opgeheven.
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Toch wat te vieren

Vier van onze kinderen (Nopadon, Pol, en de zusjes
Tawarat en Kapicha) hadden tegen het einde van het
schooljaar nog wat te vieren. Zij zijn geslaagd voor het
eerste deel van de middelbare school, die in Thailand is
opgesplitst in twee delen van ieder drie jaar. Bij het
succesvol afronden van de eerste drie jaar vindt
traditiegetrouw een strakke ceremonie plaats. Wij zijn blij
dat deze kinderen op de goede weg zijn en hopen
natuurlijk dat zij nog minstens drie jaar op dezelfde voet
door blijven gaan.
Voor Atta was het feest nog wat groter. Hij nam na 6 jaar
afscheid van zijn middelbare school en keerde, met een
diploma en bloemen van huisvader Jee op zak, terug naar
zijn thuisdorp. Net als Jee is ook het stichtingsbestuur
uiteraard ontzettend trots op hem!
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Songkran
Eén van de vrolijkste Thaise feestdagen vindt normaliter plaats in de week van 13 april. Met het
befaamde Songkran, ook wel bekend als ‘waterfeest’, vieren de Thai dan het traditionele nieuwjaar.
Deze festiviteiten duren vaak enkele dagen tot een week, waarbij men probeert zoveel mogelijk
mensen nat te gooien met water.
Hoewel de feestdag in de bergdorpen van onze kinderen normaalgesproken al niet zo uitgebreid
gevierd wordt als in de steden, gaat Songkran dit jaar helemaal geruisloos aan hen voorbij. Toch
wensen wij iedereen van harte een gelukkig Pi Mai (Nieuwjaar).
Tot slot
Bedankt voor uw interesse in de stichting en de nieuwsbrief. Opnieuw willen wij u hartelijk danken
voor uw (blijvende) steun. Uw support is onmisbaar bij het in stand houden van het kindertehuis, dat
ooit door Joop Rieff werd opgericht. Over enkele maanden zullen wij opnieuw een nieuwsbrief
uitbrengen. Hoewel de kinderen op dit moment niet in het tehuis verblijven, houden we ons via
huisvader Jee intensief op de hoogte van de situatie in de thuisdorpen van de kinderen en andere
ontwikkelingen die voor ons van belang zijn. Hoewel het spijtig is dat de kinderen voorlopig geen
onderwijs kunnen ontvangen, staat hun gezondheid uiteraard voorop. We zijn dan ook blij dat we geen
signalen hebben ontvangen van besmette kinderen of familieleden in de omgeving van het tehuis en
de dorpen waar de kinderen verblijven.
Uiteraard hopen wij dat dat ook voor u, donateurs, en familieleden geldt.
In het geval u tussentijds op de hoogte wilt blijven van bepaalde ontwikkelingen kunt u het
kindertehuis volgen via onze facebookpagina. Ook op onze website plaatsen wij regelmatig berichten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Hill Tribes’ Children.
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