Dordrecht, december 2020

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,

Allereerst – mede namens de kinderen in het kindertehuis in Ban Phuen – willen wij u hartelijk danken
voor uw steun in het jaar 2020. Wij zijn ervan overtuigd dat Joop Rieff, initiator van onze stichting, deze
voortdurende brede steun aan het kindertehuis met een tevreden glimlach tot zich zou nemen.
Het bestuur heeft regelmatig – vrijwel dagelijks – contact met het kindertehuis en houdt de ontwikkelingen in en rondom het tehuis nauwlettend in de gaten. Er is veelvuldig contact met Jee, de huisvader van
het kindertehuis die zijn taken zeer goed verstaat.
Ook in Thailand heerst corona. Naar verhouding hebben de Thai er echter minder last van dan de inwoners
van Europa. Het schooljaar (dat normaal half mei begint) is door de bijzondere omstandigheden wel ongeveer 6 weken later begonnen, maar daarna zijn er weinig beperkingen voor de kinderen geweest. De
kinderen doen het goed op school. Er zijn dit jaar 2 nieuwe jongens komen wonen in het tehuis. Yoshi is
12 jaar oud en zit in de vijfde klas van de lagere school. Thanawat is 14 jaar oud en zit in de eerste klas van
de middelbare school.
De nieuwelingen in het kindertehuis zijn
helemaal opgenomen door de andere
kinderen. Er wonen nu 4 meisjes en 7 jongens. Zij vormen tezamen een mooi
team; samen gaan zij naar school, voetballen samen, dansen en zingen samen
en genieten nog steeds van de tafeltennistafel die Joop ooit voor hen regelde.
Elke avond wordt er nog altijd hard gewerkt aan het huiswerk. Dat doen zij
vaak, naar Thais gebruik, op de vloer van
de gemeenschappelijke ruimte van het
kindertehuis. Zij blijven uiterst gemotiveerd om hun ‘werkjes’ tijdig af te krijgen.
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De allerjongsten worden daarbij geholpen door huisvader Jee en de wat oudere kinderen.
Ook Watcharapon wordt nog gesteund door onze stichting, maar woont sinds het huidige schooljaar niet meer
in het kindertehuis. Hij rondde in het afgelopen jaar zijn
middelbare school op een mooie wijze af en volgt nu
een technische studie in Sarapee, op ongeveer twee
uur rijden vanaf het kindertehuis. Dankzij uw giften
heeft hij vlakbij de school een onderkomen en krijgt hij
de kans om verder te leren.
Ook oud-studenten nemen nog regelmatig contact op
met het stichtingsbestuur. Dat is een teken dat zij nog
steeds dankbaar zijn voor de steun uit Nederland. Door
de steun van onze stichting hebben zij nu een goede
baan kunnen vinden, bijvoorbeeld in de techniek, de
horeca of het onderwijs. Uw steun werpt vruchten af:
door goed onderwijs krijgen de kinderen uiteindelijk de
mogelijkheid van een zelfstandig bestaan.
Ook in 2020 zijn de donaties uitsluitend gebruikt voor de kinderen. Dat zal in 2021 niet anders zijn. Komend
jaar zet ons team in Nederland en Thailand zich weer in voor een mooie toekomst voor de kinderen en
het tehuis. Wij hopen weer op u te mogen rekenen. De laatste activiteiten rondom de stichting kunt u
volgen op Facebook en wij houden u natuurlijk weer via de nieuwsbrief op de hoogte.
Wij wensen u – ondanks de versoberingen dit jaar – goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2021
toe!
Namens het bestuur van stichting Hill Tribes` Children,
Johan Hol, voorzitter.
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