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Woord van de voorzitter 

Hierbij treft u onze 4
e
 nieuwsbrief. Het dorp wordt steeds 

zelfstandiger en ook het Learning 4 Living project begint steeds 
meer resultaat te geven. Ik dank allen voor uw niet aflatende 
steun. 
Lea Laarakker 
 

Het Studiefonds 

In januari vonden weer interviews plaats met de kinderen die 
deelnemen aan het studiefonds teneinde voortgang en resulta-
ten te evalueren. Hieronder een samenvatting: 
 
2014 Interview Diary and Summary,  Observations and Recom-
mendations. 
 
Sat. Jan 11 – Pui and Anne interviewed the students – 21 actual-
ly came for an interview – see below – between 9am and 3pm 
with a lunch break. 
Sun Jan 12 – We returned to Bangkok with no problems just 
prior to the Shut Down Bangkok protest. 
 
Summary 
We started with 24 students on the record from 2013 and 
ended with 21. One decided to work as an electrician rather 
than pursue further technical training and the 2 Ponyut broth-
ers from Ban Tatoo did not show up for the interview or re-
spond to many calls from Pui for their marks and so L4L assis-
tance was terminated. 
 
There were 2 discrepancies in our records from the 2013 inter-
views (despite the detailed wrap up session): 
1. The Ngamhert family in Ban Tatoo – according to Pieter and 

Anne’s records assistance was to continue to both 
Wutiporn and Chantira with both on probation for low 
marks with a reduced L4L grant of B10,000. But there was a 
miscommunication and Pui and their mother thought that 
assistance for Chantira was finished and the B10,000 was 
not paid in 2013. Since she has passed the exam for Surin 
Teachers College and her grades have improved slightly but 
still below 3.0 and her mother is determined that she study 
rather than work, I reinstated her at the probation level of 
B10,000. Wutiporn’s grades have only increased marginally 
but I left him in but at the probationary rate of B10,000 

2. The Guetphon family in Nan Nuen School Group 3 - there 
are 2 girls – the oldest Sirimon was on probation and her 
marks are still below 3.0 but Pieter had her down for 
B18.000 and I had her down at the probation level of 
B10,000. Pui paid out B18,000. I put her at B10,000 the 
probationary level with review annually. The younger sister 

Sirirat is brighter and has 2 more years of SS. Her grades are 
satisfactory at 3plus.  

3. I need some guidance on both these cases. Options: a) If we 
take a tough line, all 3 should be discontinued because their 
marks are below 3.0. b) We can leave them in and review 
annually or c) we could leave the payment pending and if 
funds are available then we will pay, if not they are out. 

 
The total budget for the 2014/15 school year is Baht 403,000 
which includes the 3 students on probation. There are some 
students that will need assistance past our cut-off date of 2016 
so we will have to review them again next. The message to  
everyone was keep your marks up and see you next year. 
Anne Sutherland 
Bangkok 
14 January 2014 
 

 
Bedankkaart van Dararath Thébudi 
Van Harte wil ik u allen bedanken voor de hulp bij mijn studie 
als ICU-verpleegster. Dank zij uw steun kreeg ik een goede 
baan, waardoor ik mijn familie kan helpen, met name mijn 
jongere broertje en zusje. Indien ik van enige hulp kan zijn 
voor u allen en de stichting dan wil ik graag van dienst zijn. 
DANK U 
 

Situatie in Ban Reng Khai 
 
Verslag van bezoek van Lea Laarakker aan Ban Reng Khai in 
januari 2014 
 
Na de bestuursvergadering van de Thaise stichting in Bangkok 
ben ik doorgereisd naar Ban Reng Khai. Ik ben iedere keer blij 
als ik die gezichten weer zie. Na zoveel jaren ben je wel ver-
groeid met de mensen daar. 
Vorig jaar hebben we de watervoorziening, rijstbanken, milieu-
vriendelijk boeren, gezondheidsprogramma en volwassenen 
educatie ondergebracht in de coöperatie Ban Reng Khai, die nu 
geheel beheerd wordt door het dorpshoofd en een aantal 
vrouwen en mannen. Dat is dus nu helemaal onafhankelijk van 
de Stichting. Het was voor mij dus afwachten en ik was dus zéér 
benieuwd “wat ervan  geworden was”. 
Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was en met groot 
plezier zag hoe e.e.a. geweldig goed was aangepakt en functio-
neerde. Het dorp is erg levendig en er is een goede sfeer. Een 
kwekerij (vis uit de kwekerij en de rivier) werd succesvol opge-
zet door een van de studenten die ik in het begin van het pro-
gramma “Learning for Living” (“L4L”) hielp. Ook een jongen, die 
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via onze hulp de slagersvakopleiding volgde, heeft nu tegenover 
de tempel een slagerijtje voor halve dagen en voor de andere 
halve dagen staat hij op de markt. Er zijn nu drie winkeltjes, 
waar van alles verkocht wordt. Er is een kleine eerste hulppost 
opgezet door het hoofd van het dorp en een meisje dat via ons 
de verpleegopleiding volgde. 
 
Een aantal jongens hebben nu ook zelf een reparatieruimte 
voor brommers. Wat primitief wel, maar het functioneert  en er 
is aldaar een goede stemming. Het geheel wordt geleid door 
een student die ook geholpen werd door “L4L” en die au-
to/brommer-techniek aan de middelbare technische school 20 
km verderop studeerde. 
Het is dus een echt dorp! Wat een genot om doorheen te lopen. 
En ik heb ze verteld dat ik apetrots ben. 
 
De weefgroep 
 

 
Opzetten kettingdraad 
 
De weefgroep staat apart en die heeft nog wat hulp nodig, maar 
functioneert goed. Onze lokale steun en toeverlaat Poei heeft 
de leiding. Ik blijf ideeën en ontwerpen doen en probeer in 
Nederland de markt voor onze zijde op gang te krijgen. 
 
De markt in Thailand gaat beter. Wij richten ons nu ook daar het 
meest op. Poei gaat met verschillende wevers regelmatig naar 
grote markten waar men bij elkaar komt om zijde te verkopen. 
Zéér populair bij de Thais en daar is redelijk goede verkoop. 
Vele Thaise klanten die we al hadden komen weer, en we zijn 
blij zijn dat ze er weer zijn. Zij missen nog steeds onze winkel in 
Bangkok, omdat wij een totaal andere zijde hebben en kwalita-
tief bij de beste horen. 
 

 
Uitreiking OTOP-certificaat 
 
Dat bleek ook wel want eindelijk, na een aanvraag die 3 jaar 
duurde, kregen we OTOP-5-Star. Dat is de top in Thailand. 
Moeilijk verkrijgbaar en het duurt lang voordat men de totale 

kwaliteitscontrole heeft afgerond en beschreven. Dan pas kan 
dat certificaat afgegeven worden. 
 

 
Uitreiking OTOP certificaat  

 
 
Van het Ministerie van Economische Zaken kregen we de prijs 
van hoog-kwaliteitsproduct. Dat houdt in dat je als groep ge-
vraagd kan worden om met een handelsmissie mee te gaan 
naar een beurs in het buitenland.. We zijn tweemaal gevraagd 
(naar Oman en China), maar we moeten een voorraad van 
minimaal 500 meter hebben en die hadden/hebben we nog 
niet. Indien je voldoet aan die eis, dan wordt reis en verblijf 
door de overheid betaald.  
 
Eerste vereiste is derhalve om  te zorgen dat we die voorraad 
van 500 meter krijgen. We hebben hier ca. €9.000,= voor 
nodig. Daarnaast een voorraad van zijdegarens van ca. 100 kg 
teneinde constant de beoogde 500 m geweven product in 
voorraad te houden. Hiervoor is een kleine €4.000,= benodigd. 
 
Inmiddels is Ban Reng Khai de plaats voor trainingen voor 
wevers en ververs, voor de gehele provincie Surin. Toen ik er 
was waren er trainingen elk van 3 dagen. De verfhal die we te 
danken hebben aan het afscheid van Auke Visser bij Sanoma en 
de grote hal die we te danken hebben aan Kiwanisclub Gouda 
en Wilde Ganzen zijn dan vol van activiteiten. We kregen be-
zoek van de Assistent Gouverneur en die vertelde dat ze erg blij 
zijn met de ruimte en de kennis die er in de “Ban Reng Khai-
weefgroep” is en die onder de bezielende leiding van Poei daar 
goed functioneert. 
 
Buiten de extra voorraden, die we nog nodig hebben om goed 
te kunnen functioneren, hebben we nog geld nodig om meer 
regenwaterpotten plus regenwaterafvoeren te verkrijgen. We 
wassen alle zijdegarens ná ontbasting met regenwater. Is het 
beste voor de zijdegarens. Zoals jullie weten kweken wij zelf 
de zijdedraden en hebben dus veel regenwater nodig. Voor dit 
project hebben we € 3.000= nodig. 
 
 

Hoe kan u doneren 
 
INDIVIDUELE DONATEURS 
€ 50,00 dekt de kosten voor een schooluniform en boeken 
voor een heel schooljaar 
 
€ 75,00 ondersteunt een middelbare scholier voor een half 
jaar 
 
€ 125,00  ondersteunt een student aan de universiteit voor 
een half jaar 
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€ 150,00 ondersteunt een middelbare scholier voor een jaar 
 
VOOR BEDRIJVEN EN/OF INSTELLINGEN DIE HET WERK VAN BRK 
WILLEN STEUNEN 
€ 500,00  betaalt de onkosten voor een student aan de univer-
siteit voor een jaar of ondersteunt een student voor een be-
roepsopleiding voor twee jaar   
 
€ 900,00 betaalt voor een 6 jarige beurs voor een leerling aan 
de middelbare school 
 
€ 2000,00 geeft een student de mogelijkheid om 4 jaar aan de 
universiteit te studeren 
 

 
Zo maar wat foto’s in het dorp 
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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 inkomsten 

van de Ban Reng Khai Gemeenschap en andere 

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 
 

.

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 directeur Foremost Fries-

land/ Thailand 

 

 

Uw bijdragen zijn daarom van harte welkom op 
bankrekening NL03 INGB 0004 4121 08 t.n.v. 
Stichting Ban Ren Khai Nederland, ING Tilburg  

 

Vorig jaar hebben we een mooi aantal giften van 
onze donateurs mogen ontvangen.  
  
Met een totaal van € 18.366,30 geeft dat ver-
trouwen voor de toekomst. 

 

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 te doneren, laat het ons weten. 
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