Dordrecht, september 2019

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,
Na onze nieuwsbrief in maart jl. willen wij u weer informeren over ons kindertehuis in Noord Thailand
met een extra lange nieuwsbrief. Eerst praten wij u bij over enkele ontwikkelingen in en rondom het
kindertehuis en zaken waar de kinderen zich mee bezig hebben gehouden. U kunt verder lezen dat het
kindertehuis een bijzondere gast op bezoek had en we doen verslag van een aantal opvallende donaties.
Wilt u weten hoe een kwade geest uit het kindertehuis werd verdreven en wie huisvader Jee nu eigenlijk
is? Lees dan vooral deze speciale nieuwsbrief uit.
Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is inmiddels in volle gang. Het Thaise schooljaar duurt van half mei tot eind maart.
In maart gaan de kinderen terug naar hun dorpen. Meestal gaan zij met de bus. Het gebeurt ook dat de
kinderen opgehaald worden door familieleden, bijvoorbeeld met een bromfiets. De reistijden zijn lang,
zo`n 4 tot 10 uur. De kinderen zijn half mei weer terug gekomen in het kindertehuis en hebben kort daarop
hun eerste schooldag weer bezocht. Er is nog één kind dat op de basisschool zit. Dat is Olé. De overige
kinderen zitten op de middelbare school. Volgend jaar gaat ook Olé naar de middelbare school.
Uitbreidingen
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er twee nieuwe
jongens in het kindertehuis komen wonen. Zij zijn 16 (Pol)
en 17 jaar (Allee) oud en woonden tot voor kort in een Lisu
dorp. Zij zijn wat ouder dan de kinderen die normaal
gesproken nieuw in het tehuis komen. Reden om deze
jongeren in het kindertehuis op te nemen is dat hun ouders
niet meer voor hen konden zorgen, mede omdat één van
de ouders een hersenbloeding heeft gekregen. Andere
steun konden zij niet ontvangen. Zonder de hulp van onze
stichting en het kindertehuis zouden zij vanwege financiële
problemen hun school niet hebben kunnen afmaken. Na
een uitgebreide toelichting door huisvader Jee over hun
thuissituatie heeft het stichtingsbestuur besloten ook deze
jongens te helpen.
Het kindertehuis is naast Pol en Allee nog verder 'uitgebreid'. Uit de omgeving van het kindertehuis
ontving Jee begin dit jaar namelijk zo`n 5 kippen en een haan. Zij zijn flink aan de slag gegaan: inmiddels
telt het tehuis zo`n 30 kippen/kuikens.
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Foto links: de kippenren die door huisvader Jee met eenvoudige middelen werd opgebouwd. Foto rechts:
Poornima, de vriendin van Thijs Rieff - een neef van Joop - die het kindertehuis bezoekt. De kuikentjes
vond zij aandoenlijk. Na het vertellen waarvoor de kippen eigenlijk bedoeld zijn - onder meer voor in de
soep en bij de rijst - was haar blik wat minder enthousiast. Na haar rondleiding in het kindertehuis en in de
omgeving daarvan gaf ze aan een geweldige dag gehad te hebben. In overleg met Thijs wordt zelfs al
nagedacht over een toekomstig verblijf van zes maanden. Dat zullen we afwachten. Poornima werd door
huisvader Jee rondgeleid in de omgeving. Zo bezochten ze een waterval, alsmede het dorp van de twee
nieuwe jongens.
Sport, spel en muziek
De kinderen in het kindertehuis genieten nog volop van de tafeltennistafel die zij eerder met behulp van
één van onze donateurs mochten ontvangen. Vooral direct na schooltijd en in het weekend wordt er
dagelijks veel gebruik van gemaakt. De kinderen houden zelfs toernooien. Af en toe komen vriendjes langs
om mee te doen. Ook wordt er gevoetbald op het grasveld bij hun school. De kinderen verzinnen ook zelf
spelletjes, bijvoorbeeld een eigen versie van Jeu de Boules - het opgooien van steentjes die zo dicht
mogelijk bij een andere steen terecht moeten komen (foto onder).
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Foto`s rechtsboven en links: Dankzij de steun van een
restaurant, zo`n 50 km ten zuiden van het kindertehuis,
kunnen de kinderen nu genieten van nog meer spellen. Het
restaurant in de stad Chiang Mai, genaamd Paradise,
overhandigde aan huisvader Jee twee grote spellendozen.
Diezelfde avond nog speelden de kinderen 'vier op een rij',
dammen en schaken. Een mooi initiatief, dank restaurant
Paradise!
Foto onder: Sinds kort wordt er ook gitaar gespeeld. Met name
Pol, één van de nieuwe bewoners, is een talentvol gitaarspeler.
Er worden veel Thaise liedjes gezongen en gespeeld, maar ook
Engelstalige muziek komt voorbij.

Verse vis!
In onze vorige nieuwsbrief - en zoals Joop dat al vaak heeft gedaan meldden we reeds een grote hobby van een aantal kinderen. Met
name de jongens vinden het geweldig om te gaan vissen. Dat gebeurt
overigens niet met een vishengel zoals wij die in Nederland kennen.
Maar de jongens hebben zelf een soort speer gemaakt en duiken
hiermee met een duikbril het - soms heel donkere - water in. Ook het
bestuur van de stichting - op bezoek bij het kindertehuis - mocht een
keer mee met het vissen. Het gevolg was een slipper die niet meer
terug te vinden was (na het verdwijnen van een been in de blubber).
Maar al snel werden vervangende slippers aangereikt door de kinderen
en liepen zij zelf verder op blote voeten op de modderbodem van het
riviertje, vol met kleine steentjes. Een slang die voorbij dreef werd
tegen de zijkant gedrukt. En dode boomstammen in het water werden
open gehaald om hier vervolgens visachtige beesten uit te halen. Na
het visfestijn werd de vangst ook nu weer op een klein vuurtje
Foto boven: Nopadon, die trots
gebakken en vervolgens opgepeuzeld door de viskampioenen.
zijn vangst toont.
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Verrassende donaties
De afgelopen maanden was er een aantal opvallende
donaties. Wij meldden al de schenking van restaurant
Paradise, dat een aantal splinternieuwe spellendozen ter
beschikking stelde. Ook zegde het restaurant toe in de
toekomst af en toe eten te brengen naar het kindertehuis. Een
ander mooi initiatief in Thailand zelf was dat van Guesthouse
Wiriya, het guesthouse waar Joop een aantal jaren heeft
'gewoond'. Guesthouse Wiriya doneerde namelijk een aantal
matrassen aan het kindertehuis (foto links).
Een ander bijzonder initiatief was die vanuit Nederland. Bram
Brouwers, die in 2009 al met een paar vrienden een
sponsoractie voor het kindertehuis organiseerde via zijn
toenmalige school, had eerder dit jaar het initiatief genomen
om samen met een aantal van zijn vrienden geld bij elkaar te
leggen om T-shirts te kunnen kopen van FC Dordrecht,
bestemd voor onze kinderen. De kinderen waren er superblij
mee en dragen de T-shirts nog regelmatig, zoals tijdens het
voetballen na hun schooltijd. Ze zijn sindsdien groot fan van FC Dordrecht. Een artikel over deze actie, dat
verscheen in de Stem van Dordt, staat op onze website.

Geesten verdrijven in het kindertehuis
Thai zijn enorm bijgelovig. Dat bleek onlangs ook in het kindertehuis. Zo werd er tijdens een nacht op de
zijgevel van het jongensverblijf hard geklop gehoord en was er op die gevel een beschadiging te zien. De
snelle conclusie was dat er een geest zou ronddolen op het terrein. Het zou gaan om een jonge geest die af
en toe aan het huilen is. Het verhaal werd gedeeld met Ton. Ton woont in de omgeving van het
kindertehuis en bezoekt samen met zijn vrouw regelmatig het kindertehuis. Hij helpt dan huisvader Jee,
bijvoorbeeld bij reparaties aan het gebouw. Hoewel huisvader Jee en de kinderen geen boeddhisten zijn,
staat er op het terrein van het kindertehuis een zogenaamd offerhuisje met een boeddha beeld. Ton
suggereerde een offer te brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Er werden twee kippen, groenten, fruit, wat rijst
en een glas water bij het huisje geplaatst. Ton riep een paar woorden uit, hetgeen leek op een smeekbede
aan de 'jonge geest'. Samen met huisvader Jee en de buurvrouw van het kindertehuis was er vervolgens een
moment van stilte. Na deze ceremonie is er geen geklop meer gehoord. Op de vraag of het wellicht ook
een kwajongensstreek geweest heeft kunnen zijn, werd hard gelachen. De kippen, groenten, fruit en de
rijst werden overigens `s-avonds genuttigd door de kinderen tijdens het avondeten.
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Foto's onder: Ton en de buurvrouw assisteren Jee bij het brengen van het offer aan de jonge geest.

Lerares Engels met hulp van de stichting
In het kindertehuis wonen kinderen die naar de lagere school of de middelbare school gaan. In het geval
de kinderen met succes hun middelbare school afronden en voldoende gemotiveerd zijn om verder te
leren, dan zet de stichting zich in om ook daarvoor voldoende financiële middelen te vinden. Dat vinden
wij belangrijk. De kans wordt hierdoor nog groter dat 'onze' kinderen later een zelfstandig bestaan kunnen
opbouwen en hierin niet afhankelijk zijn van anderen. Het gaat dan niet alleen om de financiering van de
studie, maar ook om die van de huisvesting, kleding etc. Zo hebben verschillende bewoners met succes
een technische of een agrarische studie kunnen doen. Ook heeft een meisje dat jarenlang in het
kindertehuis heeft gewoond, Suttiporn, dankzij onze financiële steun Engels kunnen studeren aan een
universiteit. Fantastisch nieuws was het toen zij vertelde dat zij begin dit jaar afgestudeerd was. Zij geeft
nu Engelse les in een dorpje vlakbij het dorp van haar familie. Ons contact met ook Suttiporn is nog steeds
goed. Zij vroeg ons haar dank over te brengen aan haar sponsors. Dat doen wij bij deze! Suttiporn had
graag gewild dat Joop aanwezig zou zijn tijdens de diploma-uitreiking. Het behalen van haar diploma was
voor haar daarom extra emotioneel. Maar wij weten dat Joop enorm trots op haar is!
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Boven: Suttipon tijdens haar afrondende stage op een
lagere school in de provincie Mae Hong Song, waar
veel Karen dorpen zijn.

Links: Suttiporn samen met Joop in het dorp van
Suttiporn begin 2012.

Onder: twee andere oud-bewoners Jawopoh (links) en
Lena (rechts). Zij hebben beide een technische studie
gedaan. Zij werken nu allebei met veel plezier en trots
in de horeca. Wellicht in de toekomst vinden zij een
baan in de techniek. Maar ze zijn er nu trots op een
betaalde baan te hebben. Ook Jawopoh en Lena
hebben nog goed contact met huisvader Jee en komen
nog regelmatig langs bij het kindertehuis.

Wie is Jee?
Huisvader Jee is in de loop der jaren regelmatig voorbij gekomen in de nieuwsbrieven van de stichting.
Maar wie is nu de persoon achter deze naam? Om wat meer over Jee te kunnen vertellen hebben wij met
hem een interview gehouden.
Jee is de roepnaam van Jakee. Hij is geboren in het dorp Mae Choom Sam (vertaald in het Nederlands: het
dorp aan drie rivieren). Dit is het dorp waar zijn familie nog steeds woont. Het is een zogenaamd Karen
dorp. In het kindertehuis is dit één van de bergvolkeren waar de kinderen hun roots hebben (het andere
volk is de Lisu). Het dorp Mae Choom Sam ligt in de bergen en dichtbij de grens van Myanmar. Vanaf het
kindertehuis is het zo`n 10 uur rijden met de auto. De laatste 20 kilometer is door een oerwoudachtig
gebied. In de regentijd is deze route onbegaanbaar en is het dorp Mae Choom Sam vrijwel ontoegankelijk.
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Het straatbeeld van Mae Choom Sam. Een vrouw die aanmaakhout heeft verzameld (foto links) en de
typische hurk-houding door de Karen bewoners in traditionele kleding (foto rechts).
Jee heeft 2 broers en 1 zus en heeft 'Community development' gestudeerd aan de Rajabhat University
Chiang Mai. Jee heeft onder meer twee maanden stage gelopen bij een onderdeel van de gemeente
Chiang Mai, waar hij veel administratieve werkzaamheden moest verrichten. Dat vond hij geen leuk werk.
Interessanter vond hij de stage bij de provincie Mae Hong Song. Hij was daar gedurende zes maanden
werkzaam bij een N.G.O. Zijn onderzoek was gericht op het inventariseren van de nodige statistische
gegevens over HIV patiënten en agrariërs en het voorzien van de nodige voorlichting aan deze groepen
mensen.
In de laatste jaren van zijn studie had Jee een bijbaan in het guesthouse Wiriya (eerder in deze nieuwsbrief
genoemd). Daar heeft hij Joop leren kennen. Joop heeft hem toen gesteund in zijn studie. Zonder de steun
van Joop had Jee zijn studie niet af kunnen ronden. Joop heeft Jee in 2009 gevraagd om in het kindertehuis te
komen werken. Jee was hier erg blij mee. Als huisvader van het kindertehuis voelt hij zich nog steeds als
een vis in het water en hij benadrukt dit nog vele jaren te willen doen.
Als gevraagd wordt wat zijn favoriete muziek is, antwoordt hij dat hij veel naar Thaise popmuziek luistert,
maar ook naar Duitse schlager-muziek. Zijn absolute favoriet is de live versie van het nummer 'Home' van
Michael Bublé en Blake Shelton.
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Overzicht van het dorp Mae Choom Sam

Tijdens de diploma-uitreiking op de Rajabhat University in 2009 was de trotse familie van Jee aanwezig.

8
ING Bank NL 85 INGB 0004670204
RSIN nummer 819420785

website www.hilltribeschildren.nl
e-mail hilltribeschildren@outlook.com
facebook stichting Hill Tribes` Children

Tenslotte
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. 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.
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