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Woord van de voorzitter 

Toen ik in januari de schade kon opnemen van het 
hoge water bij ons Stichtingskantoortje in Rangsit, 
aan de grens van Bangkok, was dat wel even slik-
ken. 
Dank zij een aantal donaties - totaal 1500,-- Euro - 
konden we veel herstellen. 
De Thais zijn meester in het spelen met omstan-
digheden waarin ze verkeren en ook nu kwam dit 
weer goed van pas. 
In Ban Reng Khai hadden we de jaarlijkse inter-
views met de studenten die met hulp van het Stu-
diefonds L4L hun studie hopen te voltooien. 
Dit jaar waren een aantal afgestudeerden over 
gekomen om van gedachten te wisselen met de 
studenten. 
Zeer ontroerend. Goed te horen hoe de afgestu-
deerden hun leven indeelden. Hoe ze wel of niet 
een andere studie hadden willen volgen en hoe ze 
advies aan de studenten gaven. 
Pieter Hoek, Anne Sutherland, Pui en ik hebben 
ook dit jaar weer ervaren hoe veel het werken aan 
de toekomst van deze jonge mensen betekent. 
In deze nieuwsbrief een interview met een afge-
studeerde.  
Wij hopen dat U met het lezen van deze berichten 
gestimuleerd wordt om ons te blijven steunen. 
Dank voor Uw aandacht. 
 

Het bestuur stelt zich voor 

Lea Laarakker, voorzitter  
 
Toen wij in Thailand woonden zijn we in 1985 in 
contact gekomen met het dorpje Ban Reng Khai en 
de bevolking in verband met ons oudste pleegkind, 
aldaar geboren. Het dorp ligt ca. 500 km ten NO 
van Bangkok waar ik woonde. Het is een relatief 
kleine gemeenschap zoals de meeste 60.000 Thaise 
dorpjes. Het dorp verviel in armoede doordat de 

natuurlijke bronnen voor het 
levensonderhoud de snel 
groeiende bevolking niet 
konden bijhouden. Dank zij 
onze bemoeienis is de rijst- 
en zijdecultuur verbeterd. 
Daarnaast is de verbetering 
van hygiëne, drinkwatervoor-
ziening en gezondheidszorg 

aangepakt. In 1990 is in Thailand een studiefonds 
opgericht, onderdeel van de Ban Reng Khai Foun-
dation, om de bijkomende kosten (uniformen, 
transport, leermiddelen, enz.) van onderwijs te 
bekostigen. 
 
Kees Mommers, penningmeester 
 
Mijn naam is Kees Mommers, econoom. Van 1999 
tot en met 2009, met een onderbreking van bijna 
twee jaar hebben mijn gezin en ik in Thailand ge-
woond en gewerkt, eerst voor SHV en later voor 
CSM. Daarnaast heb ik al deze jaren in het bestuur 
van de Netherlands-Thai Chamber of Commerce in 
Bangkok zitting gehad als bestuurslid/pen-
ningmeester. Na onze terugkeer nam ik zitting in 
de NTCC in Den Haag, evenals Lea, die ik kende als 
medebestuurder in Thailand. 
De activiteiten en goede doelstellingen van de Ban 
Ren Khai Foundation zijn zeer bekend in Thailand 
en het was dan ook een grote eer toen Lea mij 
vroeg om zitting te nemen in het bestuur van de 
Nederlandse Stichting. Dit geeft mij de gelegenheid 
om vanuit mijn financiële expertise bij te dragen 
aan de verdere ontwikkelingen van Ban Reng Khai, 
het ondersteunen van het studiefonds en het ze-
kerstellen van de continuïteit van deze uitstekende 
werkzaamheden ten behoeve van de minder be-
deelden in Thailand. Op deze wijze kan ik ook wat 
terugdoen en Thailand bedanken voor de fantasti-
sche tijd die we hebben doorgebracht daar. 
 
Auke Postmus, secretaris 
 
Mijn naam is Auke Postmus en ik ben weg- en 
waterbouwkundig ingenieur. Na mijn studie ben ik 
ca. 30 jaar werkzaam geweest bij de grotere 
bouwbedrijven in Nederland waarvan een goot 
deel actief en/of werkzaam in het buitenland. De 
laatste 10 jaar van mijn carrière was ik als zelfstan-
dig ondernemer actief als interim- en projectma-
nager. 
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Ruim 20 jaar geleden kwamen mijn vrouw en ik in 
contact met Lea en ondersteunen sindsdien het 
studiefonds. Voor mij dus geen enkele twijfel om 
op verzoek van Lea zitting te nemen in het bestuur 
van de Nederlandse stichting. 
 
Margot Hordijk, lid 
 
Margot Hordijk, gewoond in Thailand van 1999-
2002, onder de indruk van de Thaise bevolking met 
haar mogelijkheden en haar bijzondere cultuur. In 
de "Thaise tijd" heb ik bij mogen dragen aan  diver-
se landelijke projecten. In die tijd kwam ik Lea 
tegen, die met haar creativiteit en deskundigheid 
van het weven mij betrok in haar onnavolgbare 
enthousiasme en uithoudingsvermogen een ver-
schil te maken voor de wevers van Ban Reng Khai. 
In die tijd heb ik o.a. meegeholpen met de organi-
satie van de sales in Bangkok. Vanuit het Soropti-
misme, een global voice for women, sprak het 
project "Learning 4 Living" mij bijzonder aan. Met 
een kleine financiële bijdrage kunnen we het ver-
schil maken in een mensen leven.  
Eenmaal terug in Nederland hebben we als 
Soroptmisten Ede de lijnen steeds aangehouden en 
zijn zelfs op bezoek geweest in het dorp, waaruit 
zo’n betrokkenheid tussen culturen en vrouwen 
onder elkaar zichtbaar was, dat toen Lea mij voor 
het bestuur in Nederland vroeg, ik daar heel graag 
deel van uit wil maken om zo met elkaar voor de 
toekomst het verschil te kunnen blijven maken. 
 
Jan van de Kam, lid 
 
Van 1983 tot 2004 heb ik met mijn gezin in Thai-
land gewoond. Ik heb daar gewerkt voor Thai Bulk 
Services een bedrijf dat zich bezig hield met het 
laden van tapioca in zeeschepen. Daarnaast ben ik 
van 1993 tot 2004 voorzitter/mede oprichter ge-
weest van de Netherlands Thai Chamber of Com-
merce (NTCC). Ook na mijn terugkeer naar Neder-
land ben ik nog 5 jaar voorzitter van de NTCC in 
Nederland geweest. 
Mijn vrouw was in Bangkok nauw betrokken bij de 
BUSY DUTCH waar een aantal Nederlandse dames 
producten verkochten waarvan de opbrengst ten 
goede kwam van de Ban Reng Khai Foundation. 
De Ban Reng Khai Foundation was is in Thailand  
een begrip en het is bewonderingswaardig hoe Lea 
in staat is geweest om de Ban Reng Khai Foundati-
on op de kaart te zetten. 
Ik help graag mee  om de Stichting ook in Neder-
land onder de aandacht te brengen. 
 
Peter Zeevenhooven, lid 

 
Geboren in de Randstad en daar altijd gewoond. 
Na mijn militaire dienst en studie economie (Eras-
mus Universiteit Rotterdam) in het bedrijfsleven 
werkzaam geweest.  Langste tijd bij een groot 
internationaal Nederlands  bedrijf met veel doch-
termaatschappijen in binnen en buitenland.  Ac-
cent lag ondermeer  op het financieel en bedrijfs-
economisch volgen van die dochters vanuit een 
positie op het hoofdkantoor. 
Eenmaal met pensioen werd ik door mijn service-
club organisatie Kiwanis International  District 
Nederland gevraagd voor het landelijk bestuur. In 
totaal waren dat 4 bestuursjaren 1994/1998, 
waarvan één jaar voorzitter.   Een interessante en 
leerzame  periode, waarin het nut van actieve 
serviceclubs nog duidelijker wordt.  Dat te bevor-
deren was een prima bezigheid. 
In die tijd was ik lid van Kiwanisclub Gouda –  ben 
ik nog steeds -  en heb ik Auke Postmus leren ken-
nen, toen hij lid werd.  Zo raakte ik ook betrokken 
bij Ban Reng Khai.  
 Als bekend streven serviceclubs goede doelen na,  
vaak komen leden van een club met een voorstel  
voor zo´n doel. Het voorstel van Auke om een 
project te organiseren voor Ban Reng Khai werd  
door de leden aangenomen, zodat de organisatie 
van het project  kon beginnen.  
Dank zij de opbrengst van een Thais Diner,  een  
diensten veiling en een bijdrage van Wilde Ganzen 
kon een mooi bedrag gerealiseerd worden voor de 
renovatie en uitbreiding van een hal in Ban Reng 
Khai. 
Toen ik gevraagd werd deel uit te maken van het 
bestuur  van de nieuwe Stichting Ban Reng Khai 
Nederland heb ik direct ja gezegd.  Een nieuwe 
ervaring  met een aantal enthousiaste mensen die 
zich inzetten om de  het belangrijkste doel   “Lear-
ning for Living”  te steunen.  Een eer en genoegen 
om daar aan mee te werken ! 
 
Eveline Scheren, adviseur 
 
Eveline heeft diverse marketingfuncties vervuld in 
binnen- en buitenland. Sinds 2010 runt ze haar 
eigen wijnhandel, gespecialiseerd in biologische 
wijnen. Eveline woonde van 2003-2006 in Thailand. 
Ze draagt de Thai een warm hart toe en zet zich 
graag in voor het verbeteren van de levensom-
standigheden van de mensen in Ban Reng Khai. 
 
Els Postmus, adviseur 
 
Ik ben voormalig Lerares Middelbaar Beroepson-
derwijs. Ruim 20 jaar geleden, tijdens een lezing 
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door Lea voor de Plattelandsvrouwen (Vrouwen 
van Nu) sprong de vonk over. Het enthousiasme 
van Lea over haar project in Thailand kwam op het 
juiste moment. Vanaf dat moment steun ik het 
studiefonds maandelijks met regelmatig iets ex-
tra’s voor een speciale wens. Het studiefonds heeft 
mijn grote aandacht; "wie het kind heeft, heeft de 
toekomst". 
En het belangrijkste, ik weet dat het geld goed 
besteed wordt. 
In 2008 bezochten wij Ban Reng Khai en waren we 
onder de indruk van wat bereikt is. 
 

Het Studiefonds 

Kort interview met Pornthip Thepbudhi. 
 
Porntip Thepbudhi is een van de kinderen die ge-
bruik heeft gemaakt van het studiefonds. Hieron-
der een kort interview. 
 
Lea; 
Je kwam in contact met het Living for Living (L4L) 
studiefonds door het weven van je moeder en de 
weefgroep Ban Reng Khai. Wat heeft het voor je 
betekent? 
 
Pornthip; 
Ik ben nr. 3 van de 4 kinderen. Mijn oudere broer 
en zuster hebben niet kunnen studeren doordat 
mijn ouders daar geen geld voor hadden. Zij wer-
ken nu in Bangkok op een fabriek. 
Toen ik naar de middelbare school ging leerde mijn 
moeder Paa Lea en het weefproject Ban Reng Khai 
kennen. Mijn moeder is gespecialiseerd in 4-
draads-visgraad-weven.  
Doordat ik slechte ogen heb, moet ik een zware 
bril dragen. Automatisch werd ik voor dom versle-
ten. 
Ik doorliep de lagere school goed en mijn ouders 
kregen toen advies mij ná de 3e middelbare school 
"maar" ergens te laten werken, "zou toch nooit 
worden met zo’n bril !" 
Ik zou als verpleegster - wat ik graag wilde worden 
- geen enkele kans maken door die bril. Mijn 2e 
keuze was boekhouding. 
Door Learning 4 Living kon ik de gehele middelbare 
school afmaken. Doordat L4l 50% van de kosten 
betaalde en mijn ouders 50% ook lukte dat. Ik 
slaagde met hoge cijfers en ging boekhouden aan 
de universiteit in Korat ( 200 km. van Ban Reng 
Khai) volgen. Ik slaagde wederom met de beste 
cijfers, van de Universiteit. 

Toen kwam het probleem pas, door mijn bril kreeg 
ik geen baan. Waarop Paa Lea mij adviseerde, 
waarom ga je niet voor je zelf beginnen. Dat heb ik 
gedaan.  Ik heb inmiddels een mooi klantenbe-
stand. Ben getrouwd en verwacht mijn eerste kind. 
Ik woon naast mijn moeder, het bedrijfje heb ik 
aan huis. 
Op mijn vrije zondagen help ik nu als vrijwilliger 
ook Khun Pui met de volwasseneducatie. Ik bege-
leid in het programma voor de boeren het boek-
houdingprogramma. 
Het Learning 4 Living programma heeft mijn leven 
totaal veranderd. Ik zou nooit en te nimmer zo ver 
gekomen zijn. 
Mijn ouders hadden dit nooit 100% zelf kunnen 
betalen. Verder heb ik de interviews en de contac-
ten met Khun Pui, Paai Lea, Khun Pieter en Khun 
Anne altijd zeer stimulerend gevonden.  
Ban Reng Khai  
Zaterdag 21 januari 2012.  

 

Bijgaande foto is gemaakt in januari 2012. 
Hierbij is een klein groepje ( staand)  studenten met Lea, Pieter 
Hoek en Anne Sutherland. 
Op de voorgrond van links is Pui, en dan twee afgestudeerden 
leerlingen. 
In het midden zit Mayorie en rechts is Pornthip Thepbudhi. 

 

 
 
Interview met een van de kinderen over de behaalde resultaten. 
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Volwassenen educatie 

 
Aan de studie in onze nieuwe hal 
 

Situatie in Ban Reng Khai 
 

Situatie Ban Reng Khai 
 
Reparaties aan het kantoor van de Stichting in 
Pathumtani, na de overstromingen van vorig jaar 
zijn verricht, waarna het weer in gebruik genomen 
kon worden. Het gebouw is opnieuw geschilderd 
en de airco’s zijn hoger geplaatst. De omgeving 
ervan is nog een grote puinhoop.  Er heerst veel 
werkeloosheid doordat fabrieken als gevolg van de 
wateroverlast nog steeds gesloten zijn of zelfs niet 
meer open gaan. De overheid lijkt weinig maatre-
gelen te nemen overstromingen in de toekomst te 
voorkomen. 

 

In BRK zijn nog veel mensen zonder werk doordat 
bedrijven gesloten zijn of blijven. Verwachting is 
dat er werkeloosheid zal komen. Doordat door de 
overstromingen eind vorig jaar op veel plaatsen 
lange tijd water is blijven staan en de vele regen is 
veel van de oogst verloren gegaan. Het dorp heeft 
van de overheid 150.000 Baht subsidie ontvangen 
voor renovatie van de watervoorziening. 
 
De zijde 
 
Er wordt minder zijde geweven dus minder ver-
koop en minder inkomsten. In Thailand begon de 
zijdeverkoop net weer een beetje te lopen maar 
ligt nu stil door de overstromingen. Wevers zijn zelf 
met locale beurzen bezig. De Europese markt 
vraagt bredere stoffen, daarom is de aanschaf van 
een breder weefgetouw noodzakelijk. De Stichting 
in Nederland op zoek naar afzet van de BRK-zijde in 
Nederland, dat is echter zeer moeizaam. 
 
Volwasseneneducatie 
 
In het algemeen wordt men, mede door de vol-
wasseneneducatie steeds zelfstandiger. Deze edu-
catie voor volwassenen uit Ban Reng Khai houdt in 
het verzorgen van workshops over milieu vriende-
lijke bemesting, insectenvrije kweek van zijde rup-
sen en een sociaal economische workshop.  
 
Door het feit dat kinderen naar school kunnen 
gaan leerden we al snel dat het erg belangrijk 
was/is om ook ouders bij te scholen vaak in de 
meest basale dingen. Zo als  hoe ga ik om met een 
bank, hoe spreek ik mensen aan en hoe verkrijg ik 
op een goede manier een lening en hoe spaar ik 
mijn geld. 
De wevers moeten op de hoogte blijven van trends 
in weven. Daar wordt les in gegeven. Ook nieuwe 
technieken van verven. 
 
Ook geven we lessen in nieuwe landbouwtech-
nieken, om ook de seriecultuur te helpen om zo 
milieuvriendelijk mogelijk goede teelt van moer-
beibomen te krijgen. Het maken van milieuvriende-
lijke mest is een groot onderdeel. 
 
Wij hebben gemerkt dat door het feit dat ouderen 
bijlessen krijgen op een praktische manier ze veel 
zelfstandiger kunnen functioneren en daardoor 
meer begrip krijgen voor de noodzakelijkheid van 
studeren/ schoolgaan van hun kinderen.  
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Het verven van de kettingdraden 

 

 
De weefster aan het werk om een kleurrijk resultaat te krijgen 

  
De kettingdraden zijn opgespannen in het weefgetouw 

 

Comité van aanbeveling 
 

Het Stichtingsbestuur laat zich adviseren door een 
“Comité van Aanbeveling”. Deelnemers daarin 
staan op de achterpagina van deze Nieuwsbrief. 
Voor een betere kennismaking en uitwisseling van 
ideeën zijn zij met het bestuur begin juni bij elkaar 
geweest. Tijdens deze bijeenkomst werd aan het 
bestuur een aantal nuttige adviezen meegegeven 
waar zij mee aan de gang gaat. De bijeenkomst 
werd gesponsord door Margot Hordijk, Terwijl een 
aantal door Willem Hulscher geschreven boeken 
verkocht werd en € 140,= in het laatje bracht. 
 

 
 

 
Lea verteld het laatste nieuws uit Ban Reng Khai 
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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 de Kam, lid 
Peter Zeevenhooven, lid 
 
Adviseurs 
 
Els Postmus - Hogervorst 
Eveline Scheren 
 
Sinds dit voorjaar hebben we van de belasting-
dienst de status van “Algemeen Nut Beogende 
Instelling” verkregen. Dit betekent dat fiscaal 
vriendelijk aan onze Stichting gedoneerd kan wor-
den.

Comité van aanbeveling 
 

Pieter Marres, voormalig Ambassadeur in Bangkok 

Georges Wehry, voormalig Ambassadeur in Bang-

kok 

Gerard Kramer, voormalig Ambassadeur in Bang-

kok 

Robert Martijnse, voormalig CEO van Philips Thai-

land 

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 commercieel directeur Fo-

remost Friesland/ Thailand 

 

 

Uw bijdragen zijn van harte welkom op bankreke-
ning 44 12 108 t.n.v. Stichting Ban Ren Khai Ne-
derland, ING Tilburg 

 

Dit jaar hebben we een mooi aantal giften van 
onze donateurs mogen ontvangen. Tot op heden 
mochten we ruim € 7.000 aan giften en donaties 
ontvangen. 

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ont-
vangen, dan kunt u dat kenbaar  maken via: 
adpostmus@hetnet.nl 
Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd zou 
zijn, laat het ons weten. 

 

mailto:adpostmus@hetnet.nl

