Chiang mai, September 2015

Studie resultaten
In de laatste nieuwsbrief kon ik u helaas niets vertellen over de resultaten van de
schoolexamens die na het verschijnen van de nieuwsbrief plaatsvonden. Dit jaar
hadden wij 4 jongeren die examen hebben gedaan.
De eerste is Angela. Een 19 jarig Lisu meisje, wees en afkomstig uit de bergen van
Chang dao. Een streek ten noord/westen van Chiang mai.
Zij heeft de 6e klas van de middelbare school afgerond. Inmiddels is zij gestart
met een opleiding op de universiteit van Chiang mai. Zij volgt daar een
opleiding waarmee zij later bij een bank kan gaan werken.

Angela

Als 2e hebben we Soeki. Een 16 à 17 jarige jongen (zijn leeftijd is niet duidelijk
omdat hij nergens geregistreerd staat). Ook hij is van de Lisu stam maar
afkomstig uit Wiang Haeng. Een district ook ten noordwesten van Chiang mai
maar 60 km.verder dan Chiang dao.
Hij komt uit het meest arme dorp dat ik ken. Soeki volgt inmiddels een 3-jarige
technische beroepsopleiding in Saraphie en woont in een huis waar ook een
aantal van onze jongeren wonen. Soeki heeft tot dusver het langst bij ons in het
kindertehuis gewoond.

Soeki

Verder hebben we Lena. Een 17 jarige Karen jongen die uit de bergen ten
westen van Chiang mai komt. Een afstand vanaf Chiang mai van ruim 200 km
waar je ruim 7 uur over doet. Lena is nu bij zijn broer in Chiang mai gaan
wonen die voor hem zorgt. Hij volgt het 2e gedeelte van de middelbare school.
Zijn broer zorgt voor bijna al zijn broers en zussen omdat hun ouders dat nu niet
meer kunnen.

Lena met zijn broer

Tot slot hebben we Boomchai. Hij komt uit een dorp vlakbij dat van Lena. Dit
dorp is ook amper te bereiken tenzij je er die7 uur voor over hebt. Boomchai is
16 jaar, ook van de Karen stam en hij volgt een opleiding aan de agrarische
school in Sanpaton.

Boomchai

Eigenlijk wil ik ook nog Jee, de huisvader vermelden. Ik heb verzuimd om in de
vorige brief te vermelden dat hij zijn officiele diploma heeft gehad van de
Rajabhat universiteit uit handen van de Thaise kroonprins Maha Vajiralongkorn.
Hij heeft een bestuurlijke studie gevolgd. In Thailand is het zo dat het diploma pas
wordt uitgereikt als je na de opleiding ten minste 1 jaar hebt gewerkt. De
diploma uitreikingen zijn normaal al een ceremonie maar bij aanwezigheid van
leden van het koninklijke huis helemaal. Alles verloopt volgens een zeer strak
protocol. Zo staan alle ontvangers in een lange rij en maken precies gelijk
eenvolgende stap. Op het podium gekomen waar de prins zit maken zij eerst
een buiging, vervolgens 3 stappen en staan dan recht voor de prins. Nogmaals
buigen. Vervolgens tonen zij in 1 beweging de prins hun hand om te laten zien
dat daar niets in zit en nemen dan hun diploma in ontvangst. Opnieuw buigen en 3
stappen achterwaarts lopen. Opnieuw buigen en vervolgens naar hun plaats.
Natuurlijk in een rij en steeds op dezelfde afstand van hun voorganger. Iedereen
heeft dezelfde cape om en draagt hetzelfde soort costuum of mantelpak. Alles
wordt zeer strak georganiseerd en wordt vele malen geoefend.Op
eerbiedwaardige afstand wordt een persoonlijke foto genomen van de uitreiking.
Deze wordt heel trots thuis, ingelijst en wel, aan de wand gehangen.

Huisvader Je, alleen niet in de officiele kleding

Koken voor school
Ondanks dat wij geen kinderen in de laatste klas van de basis-school hebben,
kregen we ook dit jaar weer het verzoek om onze kookkunsten voor de ouders
en leerlingen te tonen. Bij een school met slechts 56 kinderen en een aantal
ouders moest dit te doen zijn. Zeker in de wetenschap dat er hier in Thailand
nogal wat mensen zijn die bij de gedachte van buitenlands eten al een straatje
omlopen.
Hoewel ik vorig jaar het idee had om erwtensoep te maken, hebben we daar
toch maar van afgezien. De huisvader vond die zelf niet lekker zodat we
noodgedwongen moesten terugvallen op een pasta.
Het werd macaroni dit jaar met een heerlijke maar ook een zeer pittige saus. Het
was een geslaagde keuze en onze inbreng was als sneeuw voor de zon
verdwenen. Met een temperatuur van ruim boven de 30 graden kunt u zich daar wel
iets bij voorstellen.

Je zou er zo weer trek in krijgen
Vlak voor het begin van de maaltijd

Ook Loepa is vertrokken. Deze 18 jarige Lisu-jongen is 5 jaar geleden bij ons
komen wonen vanuit een bergdorp. Hij ging daar op school maar hij moest bij ons
opnieuw in de 1e klas beginnen omdat hij werkelijk niets had geleerd. Hij
kon in de laatste jaren 2 keer een klas overslaan zodat het leeftijdsverschil
met zijn klasgenoten iets terugliep. Na 1 jaar op de middelbare school te
hebben gezeten, is hij vertrokken naar Myamar waar hij eigenlijk ook vandaan
komt. Hij probeert om daar aan officiele identiteitspapieren te komen. Ik hoop
dat hij zeker nog eens bij ons op bezoek komt om te vertellen hoe het met
hem gaat. Soms belt hij op. Ook zijn broertje zit bij ons in het tehuis.

Loepa met zijn zusje in 2008

en bij zijn vertrek

Nieuwe Jongeren
Van de in totaal 21 kinderen en jongeren zijn er 3 weggegaan om elders te
gaan wonen en 2 die zijn verhuisd naar een van onze huizen in de buurt van
Chiang mai om daar verder te leren. Dit betekent dat er opnieuw plaats is

gekomen voor 2 nieuwe kinderen. Die zijn er inmiddels al zo`n 6 maanden.
Een Karen jongetje van zes jaar, Ole genoemd en een duidelijke
groeiachterstand heeft. Verder een zeven jarig Lisu jongen.
Hij heet Lobbie. De Karen jongen komt uit het dorp van de huisvader terwijl
Lobbie het jongere broertje is van Soeki. In de korte tijd dat hij nu bij ons is,
heeft hij al een nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Op school is hij
gestoken door een aantal bijen of andere insekten. Hij zat onder de bulten en
is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn grote broer is de hele nacht bij hem
gebleven. Gelukkig kwam hij dus na een nacht weer thuis. Het is echt wennen met
deze mannetjes. Spreken nog niet echt goed Thais maar dat komt wel.
Jammergenoeg zijn ze reuze snel zodat ik steeds een list moet verzinnen om ze
bij hun lurven te kunnen pakken.

Lobbie

Ole

En tot slot willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen met giften
zodat alle kinderen naar school kunnen blijven gaan.
Namens de kinderen en de stichting,
Joop Rieff
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