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Woord van de voorzitter   

Door Lea Laarakker 

De Stichting Ban Reng Khai Nederland is sinds be-

gin dit jaar een feit. De stichting werkt samen met 

de Ban Reng Khai Foundation in Thailand. Wat 

startte in 1987, in Thailand, als een klein weefpro-

ject is uitgegroeid tot een volwaardige organisatie 

die hulp biedt in het Noord Oosten van Thailand, 

de provincie Surin, wat een der meest droge en 

armste gebieden aldaar is. 

Het doel van de stichting is om jonge mensen een 

goede mogelijkheid tot leren,  studeren en oplei-

dingen te laten volgen. Onderwijs emancipeert 

mensen. Het geeft ze een betere materiële basis 

voor het intellect, kennis, inzicht en vaardigheid. 

Het maakt ze mondiger en onafhankelijker. Kortom 

het helpt mee aan een betere wereld. 

Als voorzitter ben ik  trots op het enthousiaste 

bestuur en het Comité van Aanbeveling. Na zo’n  

27 jaar in Thailand aan dit project te hebben ge-

werkt kunnen we nu door middel van de Neder-

landse en Thaise Stichting Ban Reng Khai hulp bie-

den aan hen die het zo nodig hebben. 

Van Harte een GELUKKIG JAAR 2012 

Woord van de secretaris 

Zoals Lea reeds in haar voorwoord vermelde is er 

als verlengstuk van de Ban Reng Khai Foundation in 

Thailand nu ook een stichting in Nederland. Na 

haar vertrek uit Thailand en definitieve vestiging in 

Nederland bleek dat nodig voor de continuïteit van 

de hulpverlening. Hoewel de Ban Reng Khai Foun-

dation, waarvan het studiefonds deel uit maakt, 

nog steeds actief is zijn de inkomsten aanmerkelijk 

teruggelopen. Dit is mede veroorzaakt door het 

sluiten van de winkel van Lea in Bangkok en de 

economische crisis in Thailand.  In de winkel wer-

den zijde en zijden producten verkocht, die een 

belangrijk onderdeel van de inkomsten van de 

stichting vormden. Door de sluiting van de winkel 

kan er op dit moment slechts ca. 5.000 m' afgezet 

worden van de beschikbare capaciteit van 15.000 

m'. De inkomsten uit de winkel werden gebruikt 

voor het studiefonds en verbetering van de leef-

omstandigheden in Ban Reng Khai. 

Na veel papierwerk, dat hoort bij de oprichting van 

de stichting, zijn we enthousiast aan het werk ge-

gaan. Er is een brochure gemaakt en ons “lobby-

werk” heeft reeds tot substantiële donaties geleid. 

We gaan dat het komende jaar uitbreiden en con-

tinueren door zoveel mogelijk bekendheid aan 

onze stichting te geven. 

We zullen u middels deze nieuwsbrief op de hoog-

te houden. 

 

Het dorpje ban Reng Khai ligt ten noorden van de provincie-

hoofdstad Surin in het Noordoosten van Thailand  
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Overstromingen 

Situatie Ban Reng Khai en kantoor van de 

stichting in Pathumtani. 

Het dorp Ban Reng Khai en wijde omgeving heeft 

veel water gehad waardoor de rijstoogst voor een 

groot deel is mislukt. 

Het water was binnen 2 weken op een lager pijl en 

het dorp was daardoor weer bereikbaar. 

Het kantoor in Pathumtani stond onder water 

gedurende 2 weken tot en met 20 cm op de 1
e
 

verdieping!!! Nu staat het nog tot onder het pla-

fond van de begane grond.  

  

Er is dus veel schade waar we nu nog maar even 

niet aan denken. Pui en haar familie (incl. oude 

moeder van 98 jaar en 25 buurtgenoten – kantoor 

ligt op hoogste punt van de straat) zijn door de 

monniken met bootjes uit het huis gehaald en naar 

een tempel gebracht. Men kon daar niet blijven en 

iedereen is naar Ban Reng Khai overgebracht. Daar 

leeft men voorlopig en ontfermt de bevolking van 

Ban Reng Khai zich over hen met eten en kleding.  

De scholen zijn gesloten en banken waren geruime 

tijd ook niet open. Dat laatste is nu opgelost en Pui 

heeft alle studenten de toelage kunnen geven voor 

het 2
e
 semester.  

De scholen in de provincie Surin zijn weer open. In 

Pathumtani is alles nog dicht. 

Er is veel vuiligheid in het water. Plastic, dode die-

ren en wat al niet meer. Er is een gezondheids-

alert uitgeroepen. Maar de overheid heeft in die 

buurt nog geen hulp van enige vorm geboden!! 

 

 

Een moeilijke situatie. 

Gezien het feit dat ik zowel niet naar Ban Reng 

Khai kon, de wegen waren overstroomd, en ook 

niet in Pathumtani terecht kon, heb ik mijn trip 

naar Thailand afgezegd. Ik ga nu a.s. 17 januari 

voor 6 weken en neem aan dat het dan werken 

geblazen is om de zaak weer op orde te krijgen. 

Bericht tot nu is dat het water aldaar nog wel ‘n 4 

weken zal blijven. 

 

 

December 2011 

Lea Laarakker 
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Het StudiefondsWat eraan 

In 1990 is een studiefonds, Learning 4 Living, voor 

de dorpskinderen opgericht en van start gegaan. 

Daarvoor was de luxe van het doorlopen van een 

middelbare school een zeldzaamheid. Het fonds 

neemt nu de kosten voor schoolboeken, schooluni-

formen en een fiets voor elk kind op zich dat zijn 

studie wil voortzetten. Daarnaast compenseert het 

de ouders voor het verlies van de inkomsten uit 

het werk van hun kinderen. Het L4L project biedt 

financiële ondersteuning aan ouders door hen aan 

te moedigen om hun kinderen naar school te laten 

gaan zodat ze formeel onderwijs krijgen tot en met 

het tertiair niveau. 

 

In de afgelopen jaren is het onderwijsproject ge-

groeid en heeft het een meer formele benadering 

gekregen. Velen volgen nu het hoger onderwijs, 

waar de kosten aanzienlijk hoger zijn. 

Daarom hebben we behoefte aan extra financie-

ring om aan het Learning 4 Living-aandeel van de 

totale kosten te voldoen. Het gezin betaalt de helft 

en 'Learning 4 Living', via de Ban Reng Khai Foun-

dation, de andere helft. 

Als voorbeeld: een donatie van 6000 Baht (~ 120 

Euro) dekt de kosten voor een jaar op de middel-

bare school. Hoger onderwijs is duurder; dat komt 

neer op ongeveer 24.000 Baht (~ 480 Euro) per 

student per jaar. 

Hoewel de Thaise grondwet gratis onderwijs voor 

ten minste 12-jarigen verplicht stelt, bevestigen de 

Thaise autoriteiten en de Verenigde Naties in 

Bangkok dat de kosten, anders dan het schoolgeld, 

het onderwijs onbetaalbaar maken voor arme 

mensen. Dit is vaak de belangrijkste reden waarom 

ze niet naar een lagere school gaan of het hoger 

secundair onderwijs bezoeken. Schoollunches, -

uniformen, boeken en transportkosten, vermeer-

derd met speciale tarieven voor bijv. computerlo-

kalen, beslaan op dit moment het grootste deel 

van de kosten voor schoolkinderen. 

Elk jaar worden alle gesponsorde studenten geïn-

terviewd om hun vooruitgang op school te beoor-

delen. Nieuwe aanvragen voor studiebeurzen wor-

den beoordeeld. De kandidaten worden geselec-

teerd in nauw overleg met ouders, lokale leraren 

en schooldirecteuren. 
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Doel van de Stichting 

Het bevorderen en ondersteunen van lokaal 

handwerk, volkskunst en lokale wijsheid in Thai-

land; 

het bevorderen en ondersteunen van de totstand-

koming en ontwikkeling van carrières en inkom-

sten van de Ban Reng Khai Gemeenschap en ande-

re groepen mensen, waaronder andere gemeen-

schappen; 

het bevorderen, ondersteunen en ontwikkelen van 

de technische en procedurele knowhow van het 

zijdeweven, het maken van handwerk en volks-

kunst; 

het ondersteunen van activiteiten op het gebied 

van onderwijs, human resources, en van sociale, 

culturele en omgevingsgerichte ontwikkeling; 

het organiseren van fundraise-acitviteiten om de 

hiervoor omschreven doelstellingen te kunnen 

bekostigen. 

het ondernemen van publieke activiteiten en het 

samenwerken met andere goede doelen-

organisaties die vergelijkbare doelstellingen heb-

ben. 

Bestuur van de Stichting 

Lea Laarakker, voorzitter  
Kees Mommers, penningmeester 
Auke Postmus, secretaris 
Margot Hordijk, lid 
Jan van de Kam, lid 
Peter Zeevenhooven, lid 
 
Adviseurs 
 
Els Postmus - Hogervorst 
Eveline Scheren 
 
In de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u 
voorstellen. 

Comité van aanbeveling 
 

Pieter Marres, voormalig Ambassadeur in Bangkok 

Georges Wehry, voormalig Ambassadeur in Bang-

kok 

Gerard Kramer, voormalig Ambassadeur in Bang-

kok 

Jos Martijnse, voormalig CEO van Philips Thailand 

Auke Visser, voormalig CEO Sanoma uitgevers 

Els Postmus, voormalig docent middelbaarbe-

roepsonderwijs 

Marly Kruytzer, kunstenares 

Wim Hulscher, voormalig lid van bestuur Universi-

teit Twente en emeritus hoogleraar aan ITC Twen-

te, voormalig directeur FAO te Bangkok 

Jan Hordijk, voormalig directeur Foremost Fries-

land/ Thailand 

 

 

Uw bijdragen zijn daarom van harte welkom op 
bankrekening 44 12 108 t.n.v. Stichting Ban Ren 
Khai Nederland 

 

Het afgelopen jaar hebben we een mooi aantal 
giften van onze donateurs mogen ontvangen.  
 
Daarnaast kregen we substantiële bijdragen van: 
Weeshuis der Hervormden te Schiedam €10.500 
Wilde Ganzen € 1.820  
Soroptimisten te Ede € 750 
E. Bokma € 600 
 

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ont-
vangen, dan kunt u dat kenbaar  maken via: 
adpostmus@hetnet.nl 
 

 

mailto:adpostmus@hetnet.nl

