Dordrecht, december 2021

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,
Mede namens de kinderen in het kindertehuis in Ban Phuen willen wij u hartelijk danken voor uw steun
en betrokkenheid in het jaar 2021. 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.

Corona houdt ook Thailand in haar
greep. Begin november werd de
lockdown in Thailand opgeheven. Er
kwamen hierdoor weer ruimere
mogelijkheden voor de kinderen. Zij
keken er enorm naar uit om weer
naar school te gaan. De scholen
werden weer met veel enthousiasme bezocht. Maar zoals ook in Nederland het geval was, waaide het
virus helaas weer op.

De kinderen staan op de vroege
morgen gereed om maar school te
gaan.

Na zo`n drie weken naar school geweest te zijn volgen de kinderen nu weer online hun lessen. Het zijn
zorgelijke omstandigheden in de wereld, die ook het kindertehuis raken. Maar huisvader Jee heeft ons
herhaaldelijk verzekerd dat het goed gaat met alle kinderen en dat hij erop toeziet dat de kinderen hun
lessen trouw blijven volgen. Zij doen dat via mobiele telefoons en een laptop, welke dankzij donaties uit
Nederland zijn aangekocht.
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Watcharaphon, die online les volgt.

Ook in 2021 zijn de donaties uitsluitend gebruikt voor de kinderen. Dat zal in 2022 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. Binnenkort ontvangt u weer een nieuwsbrief.

Wij wensen u – ondanks de recente lockdown – goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 toe!

Namens het bestuur van stichting Hill Tribes` Children,
Johan Hol, voorzitter.

2
Secretariaat Hooftstraat 66, 3314 BE Dordrecht
ING Bank NL 85 INGB 0004670204
RSIN nummer 819420785

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

