Chiang mai, april 2018

Geslaagden
Zoals bijna elk jaar hebben wij een aantal kinderen in ons midden die geslaagd is voor hun
school. Zo ook dit jaar. Als eerste hebben we Tu-i. Een Karen jongen die wij 4 jaar hebben
ondersteund.

Tu-i
Hij heeft in Sanpaton een agrarische studie gevolgd op Thais universiteitsniveau. Het afgelopen
jaar liep hij stage in de buurt van ons tehuis. Dikwijls bracht hij zefgekweekte groenten mee. Zijn
officiele diploma krijgt hij straks in Bangkok van een van de leden van de Koninklijke familie. Nu
heeft hij op school zijn diploma ontvangen van de schooldirecteur.

Onze 2e afgestudeerde is Tidapoh met de bijnaam Dam. Dit betekent zwart op z’n Thais. Zij is
een 21 jarig meisje dat een agrarische opleiding heeft gevolgd in Sanpathon. Zij heeft daar
intern gewoond. Dam komt van de Karenstam. De familie hut staat in de bergen ten westen van
Chiang mai. In deze stad gaat zij de komende tijd werken. Haar zusje woont bij ons in het
tehuis.

Tidapoh

Nummer 3 is Lena. Hij heeft de 6e klas van de middelbare school afgerond. Wat hij verder gaat
doen is nog niet bekend. Hopelijk gaat hij niet de kant op van zijn vader. Die komt aan het eind
van de maand na 4 jaar uit de gevangenis i.v.m. drugsgerelateerde zaken.

Lena met vriendin en broer

De laatste 4 jongeren, Sack, Noh Moe Moe, Walaiporn Baleiphorn en Surhet Tamatanmongkol,
met de bijnamen Noedi, Moe, Dé en Check. Zij hebben alle vier het eerste gedeelte van de
middelbare school afgerond. Zij willen nu het 2e gedeelte volgen. Ook hier werd weer een
ceremonie gehouden waar 2 dagen voor is geoefend. Vanaf de kleuterschool tot en met de
universiteit is de uitreiking hetzelfde. Het gaat op een haast militaristische wijze. In Nederland
zou zoiets uit den boze zijn maar hier wordt dat als normaal beschouwd.

Dé

Check met een lerares

Sack

Noh Moe Moe,

Ongeluk
Opnieuw is er op slechts 100 meter van ons huis een ongeluk gebeurd. Deze keer liep het
slecht af voor de bromfietser. Hoewel hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht mocht dat
niet meer helpen. De belangrijkste oorzaken van ongelukken in Thailand zijn het dragen van
een helm, alcohol houdende drank en energiedrankjes en rijden met een hoge snelheid.
Op 200 meter verder aan de overkant van ons huis is een basisschool. Hier staan verschillende
verkeersborden waaronder snelheidsborden en is de weg voorzien van trilstrepen met een rode
laag asfalt. 50 km per uur is toegestaan maar er is nooit geen controle op. Daarnaast is het
gezegde “Mai pen lai” van toepassing. Dit betekent: “Het maakt niet uit.’’

10 jaar stichting

In mei 2018 bestaat onze stichting inmiddels 10 jaar. 51 kinderen zijn of worden nog
ondersteund door de stichting. 1 kind behoort tot de Mongh stam, 18 tot de Karen stam en 32
Lishukinderen Net als andere stichtingen hebben wij te maken gehad met tegenslagen. Het
meest negatieve vinden wij als kinderen vlak voor hun examens afhaken en hun opleiding niet
afronden Het positieve is natuurlijk het moment wanneer zij een diploma ontvangen
Gelukkig hebben de meesten kinderen hun diploma gehaald of zijn hier nog mee bezig. 2
studenten zijn inmiddels afgestudeerd aan de universiteit en 2 studenten zijn nog bezig. 4
jongeren hebben hun voortgezette opleiding afgerond. 10 kinderen de middelbare school en 11
hebben het eerste gedeelte van de middelbare school gedaan, 11 alleen de basisschool. Verder
zijn nog een aantal leerlingen bezig die nog niets afgerond hebben.
Tot slot zijn 3 kinderen die door hun moeders zijn teruggehaald.
Dat er leerlingen zijn die alleen maar de basisschool afgerond hebben is niet zo negatief als het
lijkt. Het zijn vooral oudere jongens die of moesten gaan werken voor hun familie of geen trek
hadden om als 18 jarige bij pubers van 12 jaar in de klas te zitten. Ze kunnen nu in ieder geval
lezen en schrijven. Rekenen blijft moeilijk maar dat kan bijna niemand hier in Thailand. Tot slot
bedanken wij iedereen die ons de afgelopen 10 jaar hebben geholpen.

Giften
Aktie storting via schriftelijke overeenkomst Stichting Hill Tribes` Children is een door de
belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit kan voor u een fiscaal
voordeel opleveren. Vanwege deze erkenning kunt u uw gift aan onze stichting in ieder geval
als ‘gewone gift’ aftrekken in uw inkomstenbelasting. Indien u ons echter gedurende vijf jaar
periodiek steunt en u bereid bent dit vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst, dan kunt u
deze steun als periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Het voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempel of een maximumbedrag geldt zoals
dat wel het geval is bij een gewone gift.
Indien u interesse heeft om een periodieke gift aan stichting Hill Tribes` Children als zodanig
vast te laten leggen in een overeenkomst, dan zullen wij dat voor u in orde maken. Neem
hiervoor dan contact op met Johan Hol. Hij is bereikbaar via HolJohan@hotmail.com.
Meer informatie hierover treft u aan via de volgende link:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie
_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek
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