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Voorwoord 
 
Het bestuur van Stichting MMtS heeft zich bezonnen op haar werkzaamheden en doelstellingen. 
Geconstateerd werd dat de aanvankelijke steun aan Mercy Ships niet meer aan de orde is, ook dat het 
aantal zendelingen dat gefaciliteerd wordt door de stichting is afgenomen. En dan is de vraag: stoppen we 
of vernieuwen we. Voor deze laatste weg is gekozen toen de zendelingen Els Vermeer en Anne-Marie van 
Staveren op het pad van MMtS kwamen. Na een eerste kennismaking ontstond de gedachte om de 
doelstelling van MMtS bij te stellen en niet alleen Els en Anne-Marie te faciliteren, maar om daarnaast het 
Tamarproject in Korat (Thailand) te adopteren. Naar aanleiding van de nieuwe koers namen enkele 
bestuursleden afscheid en treden er nieuwe bestuursleden aan. Vanaf deze plek danken wij de 
bestuursleden die afscheid namen voor hun jarenlange belangeloze inzet.  
 
Besloten is om de naam van de stichting aan te passen aan de nieuwe koers. Daarbij past een nieuw 
beleidsplan. Voor u ligt een concept voor het eerste beleidsplan van Stichting Tamar Korat Nederland. 
Doel is om een grove beschrijving te maken en volgend jaar met de kennis van dat moment het beleid 
opnieuw te bespreken in het bestuur. We creëren dan voor de korte termijn een gezamenlijke 
vertrekbasis waarvan we in het komende jaar gaan ontdekken in welke mate dit ons past. Beleid is een 
dynamisch proces. Het tempo waarin veranderingen zich aandienen vraagt om een regelmatige 
beoordeling van het bestaande beleid. 
De vertrekbasis zal in eerste instantie onze gedachten bevatten over hoe wij tegen ondersteuning van het 
project aankijken. Tijdens een bezoek aan het project kunnen we met het team aldaar bespreken hoe in 
hun ogen een optimale ondersteuning tot stand kan komen. 
 
Als gemeenschappelijke uitgangsbasis kent het bestuur een gezamenlijke liefde voor God, zoals Hij zich 
laat kennen in Zijn woord, de Bijbel. Vanuit Mattheus 28 klinkt de oproep om de blijde boodschap te 
delen, bekend te maken dan wel bekend te laten maken. In deze zin zien we onze steun aan het project 
als onderdeel van deze oproep. 
In Handelingen 5 lezen we over het leven van de eerste christengemeente. Wat de ene tekort kwam, 
werd aangevuld door de andere. Dit willen we zien in het licht van de lokale gemeente en daarnaast in het 
licht van de wereldwijde gemeente van mensen die willen leven in liefde en verbondenheid met Hem en 
de mensen die God op onze weg zet. 
 
 
Werkgebied 
 
Als bestuur van de Stichting Tamar Korat Nederland willen we werken aan de volgende werkgebieden: 

1. Het ondersteunen en adviseren van het Tamar project voor Korat, NonDaeng en omgeving, Thailand. 
Dit project richt zich op preventie, socialisatie, educatie en evangelisatie. Op het project zien we om 
naar de kwetsbaren in het gebied door het bieden van toekomstperspectief aan kinderen, 
jongvolwassenen, jongens, meisjes en jonge moeders. 

2. Het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse zendelingen en 
evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die zich op een dergelijke taak 
door studie en/of cursus voorbereiden, alles in de ruime zin van het woord.  
Hieronder valt 

a. de bediening van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren.  
b. De bediening van José van Meulen. 
c. Overige projecten die op ons pad komen. 

3. Het verrichten van alles wat met lid 2a en 2b verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in 
de ruimste zin van het woord. 
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Pijler 1: Project Tamar Korat 
 
“Het doel van project Tamar Korat is de liefde van God te delen door de kwetsbare mensen in de stad Korat 
en omringende dorpen in Isaan te helpen, te ondersteunen en toekomstperspectief te geven.”  
 
Bijlage 1 geeft een beschrijving gegeven van de activiteiten van het project Tamar Korat. Het beleid van het 
project zelf wordt bepaald door het team aldaar onder leiding van Yoyo en Aon Chusi. 
 
Stichting Tamar Korat Nederland zet zich het project Tamar Korat te ondersteunen en te adviseren. Vanuit 
Nederland kunnen wij gesprekspartner zijn op geestelijke, organisatorisch en materieel gebied. De uitvoering 
van en de verantwoordelijkheid voor het project ligt bij het team in Korat. 
 
Essentieel voor het bestuur in Nederland is het werven van fondsen om het project voor Korat en omgeving te 
kunnen financieren. 
 
Voor de financiële ondersteuning verwachten we dat we van het team in Korat informatie ontvangen. Hierbij 
denken we aan: 

a. Een begroting voor het komende jaar bij voorkeur te bespreken in de bestuursvergadering van 
november. 

b. Per kwartaal een rapportage waarin de inkomsten en uitgaven worden verantwoord. 
c. Voor projecten verwachten we een goede beschrijving met een financiële onderbouwing van zowel de 

incidentele kosten als ook de structurele inkomsten en uitgaven die door het project ontstaan. 
 
We begrijpen dat de cultuur qua beheer van financiën in Thailand kan verschillen van de Nederlandse cultuur. 
We willen hier in liefde en verbondenheid mee omgaan. In deze is het belangrijk voor ons dat met behoud van 
relatie de projecten goed worden verantwoord. Dit is belangrijk voor onze verantwoording aan onze sponsors. 
Daarnaast past deze werkwijze bij de eisen die worden gesteld aan een ANBI. 
 
We vinden het belangrijk om wederkerigheid te realiseren door enerzijds de projecten vanuit Nederland het 
project in Thailand te ondersteunen en anderzijds door ons in Nederland te laten versterken door kennis te 
nemen van hoe God werkt en hoe Zijn liefde over de hele wereld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yoyo en Aon Chusi met hun dochters Bebe en Nene. 
 
Vanaf het vroege begin van het project in Tamar Korat is Yoyo Chusi de 
leider van het project in Tamar Korat dat zich inzet voor zendingswerk 
en hulp aan prostituees. 
Aon zijn vrouw werkt eveneens op het project. 
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Pijler 2: Ondersteunen en faciliteren van zendelingen en missionarissen 
 
Op dit moment worden de volgende missionarissen ondersteund: 

a. De bediening van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren. 
b. De bediening van José van Meulen. 

Daarnaast bieden we ruimte voor: 
c. Ondersteuning van andere missionarissen en/of hun projecten 

 
De bediening van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren 
De Heer heeft het Anne-Marie en Els op het hart gelegd 
om zich in te zetten voor de mensen in Korat en omgeving. 
Gedreven door Zijn liefde, bezoeken ze mensen om hen 
aan te moedigen met wijze woorden op weg naar Hem. De 
afgelopen jaren hebben ze veel groepen vanuit Nederland 
begeleid in Thailand om op deze manier mensen kennis te 
laten maken met het werk van Tamar Korat.  
 
Het bestuur staat Anne-Marie en Els met raad en daad 
terzijde. Wij zullen Els en Anne-Marie ondersteunen en ontzorgen, zodat zij op het project Tamar Korat kunnen 
functioneren als ware mama’s. Daarnaast is het bestuur alert op de adviezen van Anne-Marie en Els als het 
gaat over beleid en op te pakken activiteiten voor het project in Korat en omgeving. 
 
Wanneer we dit beleidsplan overzien, dan raakt het ons hoe God grote dingen kan doen door kleine mensen 
aan het werk te zetten. Het is geen valse bescheidenheid wanneer we zeggen 
dat we ons klein weten en niets anders willen dan ootmoedig Zijn liefde te 
delen met de mensen om ons heen. 
 
Thuisfrontcommissie  
Els en Anne-Marie hebben een Thuisfrontcommissie (TFC) die is verbonden 
aan de GKV de Boogkerk in Amersfoort. Deze TFC zet zich in om fondsen te 
werven voor de kosten die Els en Anne-Marie maken voor hun bediening. De 
verantwoordelijkheid voor fondsenwerving voor hun bediening ligt in eerste 
instantie bij henzelf in combinatie met de TFC. Onze stichting biedt een 
vangnet in het geval de TFC in onvoldoende mate de benodigde kan werven. 
 
De TFC wil Els en Anne-Marie bemoedigen, adviseren en faciliteren. Zij informeert de achterban van Els en 
Anne-Marie middels een nieuwsbrief. 
 
De bediening van José van Meulen 
José begeleid in Suriname gezinnen waar een kind is met een beperking. Deze kinderen gaan veelal niet naar 
school of een dagopvang door onwetendheid. Ze gaat op zoek naar mogelijkheden en schept samen met de 
ouders de voorwaarden hiervoor (bv aanschaf van een rolstoel etc.). Daarnaast begeleidt José gezinnen waar 
een kind is die veelvuldig is blijven zitten op de lagere school. Ze begeleidt ze naar een stichting toe waar de 
kinderen een coach krijgen toegewezen en huiswerkbegeleiding krijgen. Daarnaast is José een eerste 
samenwerking begonnen met Operation Christmas Child. Zij werken met een discipelschapstraining aan 
kinderen, deze cursus heeft José in 1 van haar wijken en op een school gegeven. 
 
Het bestuur staat desgevraagd José met raad en daad terzijde. De verantwoordelijkheid voor fondsenwerving 
voor haar bediening ligt in eerste instantie bij haarzelf in combinatie met haar TFC. De facilitering en 
ondersteuning van José is vastgelegd in een contract. Het bestuur heeft in ieder geval eenmaal per jaar contact 
met José. 
 
Ondersteuning van andere missionarissen en/of hun projecten 
Werken als missionaris kent mooie en moeilijke momenten. Je weet vaak niet wat er op je pad wordt gezet en 
waar je voor komt te staan. Wij willen onze kennis en onze middelen graag ter beschikking stellen van 
missionarissen op andere plaatsen. Vanuit de historie van de stichting herkennen we de nood van zendelingen 
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en beseffen de uitdagingen waar zendelingen mee te maken krijgen. De stichting staat open voor eventuele 
andere zendelingen die de liefde van Christus in de wereld willen uitdelen en sluit de stichting uit dat er andere 
zendelingen gefaciliteerd kunnen worden via de stichting. Elk project zal afzonderlijk worden beoordeeld. 
Hierbij is één van de criteria dat de steun van de stichting aan het project Tamar Korat hierdoor niet onder druk 
mag komen te staan. 
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Communicatie en fondsenwerving 
 
Voor de korte termijn is ervoor gekozen om de website van het team in Korat (www.tamarkorat.org) te 
kopiëren naar www.tamarkorat.nl en de Engelse teksten te vervangen door Nederlandse. Dit werk is 
grotendeels klaar. Verder is een knop toegevoegd op beide sites om naar elkaar te verwijzen. Ook is op de 
Nederlandse site een knop opgenomen met de omschrijving ‘Over ons’. Onder deze knop zit alle informatie die 
volgens de regels voor ANBI’s op de website moeten worden geplaatst. 
 
Fondsenwerving zonder communicatie is ondenkbaar. Het informeren van bestaande sponsors over de door 
hen gesponsorde activiteiten gaat hand in hand met het aantrekken van nieuwe sponsors. 
Het bestuur wil zich in de komende periode nader verdiepen in welke acties op het gebied van communicatie 
en fondsenwerving wenselijk zijn. Op momenten dat Els en Anne-Marie in Nederland zijn, kunnen zij worden 
gevraagd om hier of daar een inleiding te verzorgen of om vragen te beantwoorden. De lead bij 
Fondsenwerving ligt bij het bestuur. Daarbij is het goed om te weten dat Anne-Marie en Els mogelijkheden die 
zij op hun pad zien gebracht graag aangrijpen ten dienste van hun eigen bediening als ook voor het project in 
Korat. 
 
Het bestuur wil daarnaast gericht nadenken over mogelijkheden om bij stichtingen en bedrijven gelden te 
werven. Ook wil het bestuur zichzelf versterken met een bestuurslid die vaardigheden heeft op het gebied van 
fondsenwerving en/of communicatie. Fondsenwerving blijft weliswaar de verantwoordelijkheid van ieder 
bestuurslid, maar het is goed om een specifieke aanjager op dit gebied in ons midden te hebben. 
 
Voor de interne communicatie binnen het bestuur is een gedeelde map ingericht op OneDrive van Microsoft. 
Hierin wordt informatie van allerlei aard gedeeld. Denk hierbij aan vergaderagenda’s, verslagen, actie- en 
besluitenlijsten, foto’s, juridische info, beleidsstukken, steunaanvragen etc. 
 
 
Financiën 
We zijn dankbaar voor al de broers en zussen in het geloof die ons werk willen ondersteunen. Sommigen doen 
dit met een vaste maandelijkse gift en anderen met een eenmalige gift. Ook zijn er stichtingen die ons werk 
willen steunen. 
Deze steun maakt het mogelijk om ons werk te doen. 
 
Wanneer we giften ontvangen voor specifieke projecten, dan zullen we deze middelen ook voor deze projecten 
bestemmen. Mocht dit om wat voor een reden dan ook niet mogelijk zijn, dan overleggen we met de sponsor 
over de aanwending van de geschonken middelen. 
 
Stichting Tamar Korat Nederland richt zich met name op het ondersteunen van het project Tamar Korat en van 
missionarissen waarmee contacten worden onderhouden.  
 
Ook het financieel beleid van de Stichting zal in de komende periode opnieuw onder de loep worden genomen 
en worden beschreven. 

 
 
Bestuurlijke organisatie 
 
Het bestuur van de stichting Tamar Korat Nederland bestaat uit de volgende personen. 

Naam (functie) Lid sinds Functie Aftreden/ 
herbenoemen 

 

Erwin den Ouden Juni 2020 Penningmeester 2024 Jurist bij Blue Ocean Juristen 
Gerrit Huijgen Juni 2020 Voorzitter 2025 Directeur bij Smink Vastgoed b.v 
Jan Oosterhof Juni 2020 Bestuurslid 2023 Gepensioneerd senior projectmanager Schiphol 
Francine Zegers Juni 2020 Secretaris 2025 Senior Sales Intercedente, Werving & Selectie 

Professional, Intern Trainer/Coach bij Tempo-
Team 
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De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap, tenzij het bestuur hierover anders 
beslist. Mocht het bestuur anders beslissen dan kan alleen sprake zijn van minimale vacatiegelden (conform 
eisen die worden gesteld aan ANBI). Ook is er op generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. Wel 
worden de kosten die bestuursleden maken ten dienste van de doelstellingen door de stichting betaald. 
 
Bestuursleden zijn voor een periode van 5 jaar bestuurslid waarna een herbenoeming mogelijk is. Omdat 
Stichting Tamar Korat Nederland geen betaalde krachten in dienst heeft, is de inzet van het vrijwilligersbestuur 
van essentieel belang voor de continuïteit. Bestuursleden zijn lid op basis van persoonlijke drive en 
betrokkenheid bij de missie. Om deze reden zijn wij blij met bestuursleden die langere tijd hun energie en tijd 
inzetten van de stichting. 
 
Het bestuur is dankbaar voor de directe relatie met Anne-Marie van Staveren en Els Vermeer. Zij zijn werkzaam 
op het project in Korat en ieder jaar ca 5 maanden in Nederland. Els en Anne-Marie zijn geen bestuursleden, 
maar zullen tijdens en buiten hun verblijf in Nederland fungeren als klankbord en adviseur voor het bestuur. 
Wanneer zij in Nederland zijn, wonen zij de bestuursvergaderingen dan ook bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor van links naar rechts: Els Vermeer, Anne-Marie van Staveren, Francine Zegers 
Achter van links naar rechts: Jan Huijgen, Erwin den Ouden, Jan Oosterhof  
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Bijlage 1 Beschrijving activiteiten project Tamar Korat 
 
Binnen het project Tamar Korat zijn een aantal deelprojecten te onderscheiden: 

a. To know Him and make Him Known. 
b. Reaching out to the unseen. 
c. Kindersponsorprogramma 
d. Levensonderhoud kinderen stafleden 
e. Engelse les in de koffiesalon Korat 
f. Dorpsbakkerij en koffiesalon Non Daeng 

Hieronder een beschrijving van de verschillende onderdelen. Verdere informatie is ook te vinden op de 
website. 
 
Ad a MISSION: To know Him and make Him Known 
Buiten het Centrum in Tamar Korat worden wekelijks kerkdiensten gehouden in Non Daeng. Daarnaast allerlei 
activiteiten om de liefde voor Hem en de mensen om ons heen te delen. 
Vanuit de basis van Non Daeng leggen we contacten met dorpen hier omheen. 
 
Non Daeng 
Eén van de doelen is een aantal vrouwen uit de kerk in Non Daeng een baan aan te kunnen bieden in een soort 
eigen restaurantje of koffiegelegenheid. Daarnaast willen we een ruimte bieden aan jongeren waar ze iets 
kunnen eten of drinken, contacten kunnen leggen en/of hun huiswerk kunnen maken. 
 
Rondom het kerkje in Non Daeng liggen 45 dorpjes die we graag willen bereiken. Om ook daar Zijn blijde 
boodschap te vertellen. In de diensten komen geregeld mensen vanuit 6 dorpjes in de omgeving.  We hopen, 
bidden en doen wat we kunnen om te bevorderen dat hieruit in de dorpjes zelf huisgroeigroepen kunnen 
ontstaan. Binnen huisgroeigroepen kunnen mensen elkaar steunen en hun geloof beleven. 
 

 
 
Non Tako 
Tot 2017 gingen we elke week naar Non Tako. Vanaf 2019 zijn we ook in de andere dorpen huisgroeigroepen 
gaan opzetten. Doel is nu om elk dorp 1 keer in de maand of 1 keer in de 2 weken te bezoeken. Dit vergt moed, 
vertrouwen, geloof en ‘een lange adem’ om zowel minder vaak naar het dorp Non Tako te gaan alsook om iets 
nieuws op te zetten in nieuwe dorpen. In de huisgroeigroep wordt gekookt wat er op het land te vinden is, 
samen eten blijft altijd een verrassing. De huisgroeigroep is voor ons een belangrijk vertrekpunt om mensen 
bekend te maken met Gods liefde en tegelijkertijd onze liefde te delen. 
Binnen de huisgroeigroep en ook thuis hopen en bidden we dat God wonderen doet. In alle eenvoud bidden 
we om geloofsgroei en genezing voor mensen. Simpel gewoon geloven zonder vragen, dat trekt ons het meest 
en dat zien we hier heel veel. Mensen zijn zo dankbaar wanneer je, over God vertelt, contact met hen maakt, 
aandacht aan hen besteed, zo vol warmte. 
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Schoolproject 
Naast het bieden van allerlei activiteiten in de dorpen, plaatste God ook de stad Korat in ons hart, in het 
bijzonder de scholen. Op de scholen in de steden lopen kinderen en tieners risico. Door Gods genade kwamen 
we met de juiste mensen van de afdeling Onderwijs in contact. Dit gaf ons de mogelijkheid om via de 
organisatie van Engelse kampen toegang tot de scholen te krijgen. Elke maand houden we Engelse kampen op 
verschillende scholen. Behalve les in de Engelse taal leren we de kinderen over hun identiteit en eigenwaarde 
en vertellen we hen over Jezus. Als gevolg hiervan komen sommige kinderen met ons naar de kerk en nemen 
een aantal kinderen op zaterdag deel aan onze gratis Engelse lessen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomst van een huisgroeigroep 
 
 
 

 
Ad b MISSION: Reaching out to the unseen 
Omzien naar medemensen die niet worden gezien. Dat is waar we ons ook voor willen inzetten. Dit in 
navolging van onze Heer die aandacht gaf aan de arme, de blinde, de tollenaar en de prostituee. En wanneer 
we denken aan Yamo Park dan is de laatste groep nadrukkelijk in beeld. Daarnaast treffen we in de dorpen veel 
armoede en moeilijke situaties. Soms breekt ons hart bij het zien van zoveel verdriet. We bidden dat we iets 
voor deze mensen mogen betekenen. 
  
Ban Ku 
Al langere tijd rijdt elke zondag Pi Phin uit Ban Ku naar de kerk in Non Daeng, op haar brommertje, ongeveer 30 
km. Pi Phin reed een keer langs ons kerkje en hoorde zingen, is afgestapt en binnengekomen. Ze is al christen, 
komt uit Bangkok. Maar nu woont Pi Phin in Ban Ku en verzorgt ze haar oude zieke moeder. Bij haar aan huis 
willen we een nieuwe huisgroeigroep opbouwen. 
 
Lahan Kai 
In Lahan Kai, het dorp van Tauw en Nee (1 van de kerkleiders) gaan we ook worship en huisgroeigroep houden. 
Uit Lahan Kai komen sinds kort 4 vrouwen naar de kerk en 1 man komt als God zijn knieën beter maakt …heeft 
hij gezegd. Daarvoor bidden wij of God een eenvoudig wonder kan laten zien zodat de mensen in Lahan Kai 
ontdekken dat God echt bestaat.  
Een aantal vrouwen staan dichtbij de keuze om Jezus in hun hart toe te laten. Ze vertellen daar openlijk over. 
We laten dit aan God over, Hij alleen kan met Zijn liefde hun hart openen. 
 

‘We zien Gods Genade elke dag in ons leven 
en dat geeft ook veel energie.’ 

Els en Anne-Marie, november 2017 
 
Yamo Park 
Regelmatig organiseren we bijeenkomsten voor vrouwen die in het Yamo park werken, in de prostitutie. In de 
kleine ruimte van Tamar Korat doen we met hen dingen zoals spel en muziek, dans, special songs door farangs 
uit Nagaland en Nederland, mime, video, verhalen uit de bijbel en we eten samen simpel een bakje rijst.  
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Het programma is basaal en boeiend en de vrouwen luisteren vaak heel aandachtig. Het mime dat we als team 
deden valt in hun hart en ze begrijpen het echt. 
 
Tamar Korat benadert vrouwen die in de prostitutie werken in het Yamo-park van Korat. Dit park is uitgegroeid 
tot een plek waar drugs, prostitutie en geweld dagelijkse kost zijn. Tweemaal per maand bezoeken we de 
vrouwen en pooiers in dit gebied. We luisteren naar hun verhalen, bidden voor hen en delen de liefde van 
Jezus. We nodigen de vrouwen eenmaal per kwartaal uit op feestjes die we voor hen organiseren, zodat ze zich 
kunnen ontspannen, plezier hebben en de zorgen van de wereld een paar uur achter zich kunnen laten. We 
vergoeden hen de gederfde inkomsten voor die avonden zodat ze geen problemen krijgen met hun pooiers. 
We laten de vrouwen merken dat ze hoe dan ook geliefd zijn. Wat nog belangrijker is, we willen dat ze weten 
dat er een God is die van hen houdt en dat er hoop is voor iedereen in Hem. Als gevolg hiervan hebben twee 
vrouwen in de afgelopen jaren besloten hun baan op straat in Korat op te zeggen. We hebben hen kunnen 
verwijzen naar andere organisaties die een beroepsopleiding aanbieden aan voormalige sekswerkers.  
 
Wonderen gebeuren wanneer vrouwen aangeven te willen breken met het onterende en gevaarlijke prostitutie 
leven in het Yamo park. We maken het mee dat vrouwen huilend en bijna ontroostbaar voor zich laten bidden 
en tegelijk stralen omdat ze een nieuwe toekomst in kunnen stappen. 
 
Ons doel is om dit werk voort te zetten. Om vrouwen die in de prostitutie zijn beland en hieruit willen zicht te 
geven op en te helpen bij het realiseren van een andere toekomst.  
 

‘Onze God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd,  
maar wel een behouden Thuiskomst..’ 

Corrie ten Boom 
 
Ad c Kindersponsorprogramma 
In samenwerking met de kerk van Non Daeng hebben we een sponsorprogramma opgezet voor de meest arme 
kinderen. Het doel hiervan is kinderen aan te moedigen te gaan studeren en zich voor te bereiden op een 
goede toekomst. Elk jaar zorgen we voor schoolspullen voor de kinderen en geven we geld aan de ouders zodat 
ze extra spullen en de benodigde schooluniformen kunnen kopen. Daarnaast zijn de kinderen welkom om een 
speciale Engelse les bij te wonen, krijgen ze basisvoedsel en bieden we een leuk en interactief programma op 
zaterdag en zondag. Ten slotte organiseren we één keer per jaar een kamp voor hen en andere kinderen in Non 
Daeng. Door deze financiële ondersteuning en activiteiten hopen we hen aan te moedigen om te gaan 
studeren en zowel hun dromen na te jagen als aan hun zelfvertrouwen te bouwen. 
 
Er worden zoveel kinderen opgenomen in het sponsorprogramma als dat er mogelijk is vanuit de 
sponsorgelden die voor dit doel worden verkregen. Voor het schooljaar 2019/2020 betrof dit 11 kinderen. Voor 
het schooljaar 2020/2021 is er voor 13 kinderen sponsoring toegezegd en we hopen en bidden dat dit aantal 
nog mag toenemen. De kosten van de sponsoring per kind bedragen momenteel ca € 75 per jaar. 
 
De onderbouwing voor de kosten ziet er als volgt uit: 

 Kosten in Thaise Bath 
Schoolgeld, tweemaal per jaar 1000 Bath 2000 
Schoolspullen per jaar 1000 
Deelname aan zomerkamp  500 
Totaal 3500 

Bij de huidige koersverhouding Euro-Thaise Bath betekent dit een bedrag van € 95 (afgerond € 100 per kind per 
jaar. De koersen zijn het afgelopen jaar in ongunstige zin veranderd. Besproken zal worden of aan de sponsors 
een verhoging zal worden gevraagd. 
 
De sponsors voor dit programma ontvangen alleen algemene informatie. Er is voor gekozen om geen koppeling 
te maken tussen een sponsor en een specifiek kind. We doen wat we kunnen om kinderen te verbinden aan dit 
project. Helaas zorgen verhuizingen en andere gezinsomstandigheden van deze arme huishoudens ervoor dat 
er de nodige wisselingen zijn. 
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Ad d Levensonderhoud kinderen stafleden 
De kinderen van de stafleden krijgen ondersteuning omdat hun ouders belangeloos werken op het project. Op 
dit moment worden ca 7 kinderen ondersteund. De kosten per kind bedragen hiervoor gemiddeld € 45 per 
maand. Voor bijna alle kinderen zijn sponsors gevonden. Momenteel wordt nog gezocht naar een sponsor voor 
één kind. 
De sponsors voor dit programma hebben wel een directe (financiële) band met het betreffende kind. De 
stafleden zelf onderhouden de contacten met de sponsor(s) van hun kind en voorzien hen van informatie over 
de ontwikkeling van het kind en sturen foto’s. 
 
Ad e Engelse les in de koffiesalon in Korat 
Het Tamar Koffiesalon-project begon in mei 2014. De koffiesalon functioneert als het hoofdkantoor van ons 
gratis Engelse onderwijs. Het is een veilige plek voor jongeren om rond te hangen en biedt de kans om de 
Engelse taal te oefenen. Elke zaterdag bieden we Engelse lessen aan verschillende groepen studenten, 
variërend van kleuters tot volwassenen. Momenteel hebben we ongeveer 20 leerlingen die de lessen bijwonen. 
Het belangrijkste doel van de Engelse lessen is om de studenten te helpen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. 
Wanneer ze er vragen over hebben, vertellen we graag over ons geloof en onze bediening. De lessen geven ons 
ook de gelegenheid om relaties op te bouwen met de ouders van de leerlingen door spelletjes te doen en 
Jezus’ liefde met hen te delen 
 
Ad f Dorpsbakkerij en koffiesalon Non Daeng 
In 2019 kregen we een bijzondere kans om een Dorpsbakkerij en Koffiesalon te openen in Non Daeng, het dorp 
waar we sinds een aantal jaren werken. De visie achter de Koffiesalon is dat het kwetsbare vrouwen kansen op 
werk biedt. Daarnaast is het een veilige plek voor kinderen en jongeren om rond te hangen. We gebruiken deze 
rustige en gezellige ruimte ook om op dinsdagmiddag Engelse lessen aan de kinderen uit het dorp te bieden. 
Momenteel wordt werk geboden aan één vrouw. Het zou mooi zijn wanneer hier aan meer vrouwen werk kan 
worden geboden.  
 


