
Dordrecht, mei 2021  

 
 
 
 
 
 
Beste donateurs en andere geïnteresseerden,  
 

 
 
Terwijl de kinderen na weer een jaar hard studeren genieten van een welverdiende vakantie in hun 

thuisdorpen, blikken we middels deze nieuwsbrief graag met u terug op het afgelopen half jaar en 

praten we u bij over de laatste ontwikkelingen rond het tehuis in Mae Taeng.  
 

 
 
Een bijzondere lichting  

Net als in de afgelopen jaren,  

waren er dit voorjaar weer enkele 

kinderen die met een mooie 

ceremonie een diploma in ontvangst 

hebben mogen nemen. Zowel van de 

lagere als middelbare school namen 

kinderen uit het tehuis bloemen en een 

diploma in ontvangst.  

Dit jaar mocht huisvader Jee echter  

extra veel bloemen meenemen  

naar  de  ceremonie  voor  

geslaagden van de middelbare  
 
school, maar liefst 3 kinderen Een trotse huisvader Jakee met de geslaagden (vlnr.) Amoewan, Chet en  
zwaaiden daar met een diploma af. Walaiporn op de foto.  
Als stichting zijn we enorm trots op  
onze kanjers Chet, Amoewan en Walaiporn. De huidige lichting is echter niet alleen speciaal vanwege 

de hoeveelheid geslaagden, de drie hebben in hun schoolcarrière laten zien enorm gemotiveerd te 

zijn en goed mee te kunnen op school.  

In goed overleg met Jee en de kinderen is besloten dat de kinderen hun opleiding een vervolg gaan  

geven. Chet gaat studeren aan de Radjaphat University van Chiang Mai, welke relatief dicht bij het  
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kindertehuis een vestiging heeft. Hierdoor kan hij, na een jaar intern bij  

de universiteit te wonen, waarschijnlijk weer in het tehuis gaan wonen. 

Radjaphat University richt zich volledig op het opleiden van leraren. 

Chet zal dan ook een lerarenopleiding gaan volgen. Slechts enkele van 

onze kinderen gingen Chet voor. Wij wensen hem veel succes bij deze 

opleiding.  

Amoewan en Walaiporn zullen beiden een tweejarige opleiding volgen  

tot verpleegassistent. Deze opleiding vindt plaats in Chiang Mai en 

zullen ze volgen bij een ziekenhuis in de stad. Een mooie volgende stap 

voor deze twee dames, ook hen wensen we veel succes! Wij zullen u in 

de toekomst zeker op de hoogte houden van de verrichtingen van onze 

nieuwe studenten.  
Ole brengt een lied ten  
gehore tijdens zijn diploma-  
uitreiking.  

De laatste geslaagde van dit voorjaar is  

Ole. Ole komt uit hetzelfde dorp als 

huisvader Jee en kwam in 2015 als jongste  

kind in het tehuis wonen. Hij voelde zich destijds al snel thuis in de 

nieuwe omgeving en werd door veel kinderen als hun kleine broertje 

gezien. Dat kwam niet alleen door zijn leeftijd, maar ook zijn kleine 

gestalte. Ook nu is Ole nog wat kleiner van stuk, maar vergis je niet. Hij is 

zeker niet op zijn mondje gevallen en is net zo competitief als de rest als 

het aankomt op voetballen en pingpongen. Het is mooi om te zien dat dat 

kleine mannetje dat 6 jaar geleden kwam binnenlopen in  

het kindertehuis inmiddels de gehele basisschool heeft doorlopen en Ole poseert met zijn welverdiende  

zich voor de middelbare school kan gaan opmaken.  diploma.  
 

 
 
Verkeerssituatie tehuis  
 

Thailand staat bekend om het vaak gevaarlijke wegverkeer. In de nieuwsbrief van april 2017 rapporteer-  

de Joop Rieff hierover nog1:  
 

"Dat de Thaien moeite hebben met rijden bleek een maand geleden maar weer eens. Midden op de dag 

een hoop lawaai, remgeluiden en gegil. Er bleek een auto in de sloot naast ons huis te zijn beland. Ver- 

moedelijk is de chauffeur in slaapgedommeld of waren de kleine flesjes met energiedrank uitgewerkt. 

Gelukkig waren de kinderen nog op school. Anders had je het ernstiger kunnen vrezen." Joop voegde een 

veelzeggende foto toe.  
 

Juist tegen deze achtergrond, en het gegeven dat de meeste kinderen van het tehuis meerdere keren 

per dag de gevaarlijke weg moeten oversteken om bij de basisschool te komen of het naastgelegen 

voetbalveld te gebruiken, viel tijdens haar laatste bezoek aan het kindertehuis (2019) het stichtingsbe- 

stuur op dat niet ver van het kindertehuis, op dezelfde weg, een nieuw verkeersbord was geplaatst. Het 

bord was bedoeld om auto`s wat rustiger te laten rijden in verband met schoolgaande kinderen. Zo`n 

boodschap is uiteraard op zich positief voor onze kinderen. Met een rustiger verkeer kunnen zij immers 

veiliger naar school lopen en fietsen en de weg oversteken om bijvoorbeeld naar een voetbalveld te 

gaan. Maar de boodschap op het betreffende verkeersbord - in ieder geval die in de Engelse vertaling - 

leek echter een 'averechts' effect te willen bewerkstelligen. De volgende foto spreekt voor zich.  

 
 
1 

 

 
 
Alle nieuwsbrieven van Joop staan op onze website onder de tabs 'nieuwbrieven' en 'historie'.  
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Het stichtingsbestuur heeft  

destijds dan ook een plaatselijk 

politieagent (althans iemand in 

uniform) aangesproken en uit- 

gelegd wat de betekenis is van 

'produce speed'. Eén van de 

kinderen fungeerde daarbij als 

tolk. Er werd hevig geschrokken 

gereageerd en de betreffende 

ambtenaar zou de autoriteiten 

van het dorp vragen om de 

tekst spoedig te veranderen. 

Gezien het niveau van de En- 

gelse taal van de gemiddelde 

Thai en het stroperige ambte- 

narenapparaat in Thailand  
 

Het oorspronkelijke bord: 'Produce speed'.  hadden wij er onze sterke twij-  

fels bij of ons signaal daadwer-  

kelijk zou worden opgepakt. Of ons signaal inderdaad de aanleiding is geweest van de aanpassing van de 

tekst is niet zeker. Maar feit is dat inmiddels de tekst is gewijzigd in 'reduce speed'.  
 

Helaas was het afgelopen mei toch weer raak 

was. Terwijl de kinderen gelukkig afwe- zig waren 

vanwege hun op vakantie en Jee juist een paar 

boodschappen aan het doen was, knalde een 

motorfietser, die met een veel te hoge snelheid 

op de weg langs het kindertehuis raasde, tegen 

een boom op. Hij overleefde het niet.  
 

Ook is het goed om te weten dat een zebra- pad 

niet in elk land dezelfde betekenis heeft. In 

Nederland is het zo dat als een voetganger al 

aanstalten maakt om een zebrapad op te gaan, 

een aankomende auto moet stoppen. Niet ver van 

het kindertehuis is ook een ze- brapad 

aangebracht. Het viel het bestuur op dat de 

voetgangers eerst allemaal gediscipli- neerd - soms 

lange tijd - bij het zebrapad blijven wachten, 

totdat er een rustig mo- ment is om over te 

steken. Met zelfs het naderende zebrapad in 

zicht, minderen de auto`s geen vaart en sjezen zij 

gewoon door. Uit verbazing hierover vroegen wij 

de kin- deren waarom de auto`s niet stopten. 

Bij een zebrapad heeft de voetganger toch  

voorrang? Dat blijkt in Thailand toch iets Gelukkig geeft het bord nu wél de goede boodschap aan  
voorbijgangers.  
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genuanceerder te liggen. Een ze-  

brapad in Thailand blijkt enkel de functie 

van een centrale oversteek- plaats voor 

voetgangers te hebben. En er kan alleen 

gebruik worden gemaakt van het 

zebrapad als de verkeerssituatie het 

toelaat. Lees: soms hard rennen tussen de 

racen- de auto`s door, maar wel via het 

zebrapad! Om ons idee dat bij een 

zebrapad de voetganger voorrang zou 

moeten hebben, werd hard gelachen.  
 

 
 
 
 
Coronasituatie  

 

 
 
Chet wacht beleefd bij het zebrapad totdat er een rustig moment is om over te 

steken naar het voetbalveld aan de overkant van de weg, waar onze kinderen na  
schooltijd veel tijd doorbrengen  

 

Zoals eerder in nieuwsbrief vermeld, hebben de kinderen inmiddels vakantie. Waar deze vakantie vorig 

jaar met 6 weken werd verlengd wegens de coronacrisis, ziet het ernaar uit dat de kinderen 'gewoon' 

begin juni weer zullen terugkeren in de schoolbanken. Dat wil echter niet zeggen dat de situatie in Thai- 

land beter is dan vorig jaar, integendeel. Waar het virus voorheen nauwelijks slachtoffers maakte, is het nu 

in alle hevigheid opgelaaid in met name het zuiden en midden van het land en de steden Chiang Mai en 

Bangkok. Over besmettingen in de dorpen van de kinderen, waar zij nu hun vakantie doorbrengen, zijn 

echter geen berichten binnengekomen, noch bij de kinderen noch bij Jee.  
 

Er gelden weliswaar maatregelen wat betreft beperkte openingstijden van winkels en sluitingen van 

restaurants en overige horecagelegenheden, maar die maatregelen treffen het onderwijs niet of nauwe- 

lijks. De kinderen zullen dus gewoon naar school gaan. Uiteraard worden daarbij de nodige voorzorgs- 

maatregelen genomen en wordt er door de huisvader extra op toegezien dat de kinderen deze ook nale- 

ven.  
 

 
 
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  
 

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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