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Beide benen op de grond
Nieuwsbrief Augustus 2009
Terwijl we thuis aan ons bureau zitten, kijken
we uit op een veldje aan de andere kant van de
weg waar koeien grazen. Achter de muur
eromheen zijn de boeren hun rijstvelden aan
het bijhouden – we kunnen ze zien als we 10
meter naar rechts lopen. Door de ramen aan de
De koeien op het veldje
achterkant zien we een zee van groene bosjes en
bomen, en de bergen op de achtergrond, maar 10 minuten rijden met de
auto! En toch zitten we ook maar 10 minuten
van het centrum van Lampang met zijn doolhof
van markten en winkeltjes, met tussendoor
beroemde tempels aan beide zijden van de rivier
die door het hart van de stad loopt. Bijna 4
weken geleden lieten we de taalschool, onze
medestudenten
Uitzicht van onze gastenkamer!
en vrienden in
Lopburi achter ons en kwamen we aan in
Lampang met onze auto tot het dak
volgeladen, na een rit van 7 uur. Na heel
Onze volgeladen auto met fanclub
wat shoppen is ons huis nu ingericht en
leefbaar, we hebben zelfs een gastenkamer voor het geval je op bezoek
wilt komen! Dit huis is ietsje kleiner dan ons vorige, maar nieuwer en
schoner – de mieren en gekko's weten alle kamers echter nog steeds te
vinden... Onze vrienden en collega's wonen maar 10 minuten lopen, en
we hebben ook al vrienden gemaakt in het dorpje iets verderop... nou ja,
Emmet heeft de vrienden gemaakt, en wij liften mee..!
In Lampang bestaat ons team uit 3
gezinnen: Een Zuid-Afrikaans gezin
met 3 kinderen, een Australisch gezin
ook met 3 kinderen (maar zij zijn net
voor een aantal maanden naar Australië
vertrokken) en wij. In de 16 maanden
dat zij al hier werken hebben ze een
centrum –De Vuurtoren– opgezet op
een opvallende plaats in de stad. Van
Ons team in Lampang:
daaruit bouwen we ons netwerk op door
De families Cho, Bekker en Passchier
open huis, evenementen, outreaches,
Engelse les, kinderclub, studentenavonden en wat we maar kunnen
bedenken dat mensen trekt en vriendschappen opbouwt. Hoewel we de
taalschool achter de rug hebben blijven we een deeltijds programma
volgen om Thais te leren met een taalhulp – die we al gevonden hebben!
Peter gaat verder met het tweede jaar
van het programma, hij heeft het
eerste jaar met goed succes afgerond.
Kelly moet nog twee modules van het
eerste jaar afronden voor ze zover is,
omdat ze na Emmet's geboorte
minder uren is gaan studeren.
Afscheid van onze leraressen in Lopburi

Voor ons huis in Lampang

peterkelly@passchier.net
skype: passchier
Peter: 0066 80-1076050
Kelly: 0066 87 6636003
home: 0066 54-811189
www.passchier.net
www.th.omf.org
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Waar wij rondhangen
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Lukas blaast de kaarsjes
uit samen met Tiaan

Steen voor in de rivier

Emmet in de zitzak

Met Lukas gaat het heel goed, gezien alle veranderingen in
zijn leven de afgelopen zes maanden: zindelijkheidstraining,
een maand in Bangkok voor Emmet's geboorte, voor het
eerst een nacht zonder Pappa & Mama, een baby-broertje
gekregen, afscheid nemen van zijn beste vrienden met wie
hij minstens vijf dagen per week speelde sinds we in Azië
Lukas 3 jaar, Emmet 3 maand
zijn, nieuwe vrienden leren kennen, afscheid nemen van alle
mensen in Lopburi, vooral van zijn 'grote zus' Lina die op hem
paste in de crèche, verhuizen naar een nieuw huis, meer
nieuwe vrienden maken (en ook weer afscheid nemen van een
nieuwe beste vriend) – hij heeft zich heel goed gehouden! In
Juni werd hij 3 en als je hem vraagt hoe oud hij is, zegt hij heel
trots “I am three years old!”. Hij houdt van puzzelen, filmpjes
kijken, met auto's en treintjes spelen, bouwen met blokken, en
daar allemaal verhaaltjes en spelletjes omheen verzinnen. Hij is
dol op de berg met zand die we in onze tuin hebben sinds er
een betonnen vloertje in de achtertuin is gelegd. De talrijke
koeien in de buurt hebben zijn aandacht en hij vond het heel
leuk om met een oude boer mee te gaan om de koeien te voeren
toen we bij vrienden op bezoek waren in het dorpje vlakbij. Hij
Lukas houdt van klimmen
is dol op zijn broertje en brengt hem speelgoed om mee te
spelen, en als Emmet huilt zegt Lukas tegen ons dat we hem
moeten oppakken. Zijn enthousiaste aandacht voor Emmet
(waarvan Mama soms bang is dat het te ruig is) doet hem
meestal kraaien van plezier. We hebben een Thaise school op
het oog voor Lukas – in Thailand gaan kinderen voltijds naar
school vanaf 3 jaar (6 uur per dag, 5 dagen in de week). Dat
vinden we een beetje veel om mee te beginnen, maar we
denken 3 ochtenden in de week, zodat hij Thais kan leren en
nieuwe vriendjes maken. Deze school is bijzonder omdat er
veel individuele aandacht is voor de kinderen en het is niet
alleen maar alles uit je hoofd leren; de school is opgezet door
een plaatselijke universiteit.
Emmet eet drakenvrucht
Van Emmet, nu bijna 6 maanden oud, blijven we erg genieten,
hij is een blij jongetje met een stralende lach. Hij bewondert
zijn grote broer en probeert zoveel hij kan met Lukas te
spelen. Nu hij redelijk goed zelf kan zitten en speelgoed
kan pakken begint dat ook wat concreter te worden. Aan
de eettafel stort hij zich op al het eten en drinken waar
hij maar bij kan met zijn snelle armpjes. Hij is heel
sociaal en laat zich door iedereen vasthouden, en dat is
maar goed ook, want zijn rossige haar en blauwe ogen
trekken veel aandacht, met als veelgehoord
commentaar: “het is net een pop” (Thaise poppen zijn
ook blank). Hij heeft ons al veel geholpen met het
maken van vrienden! Een grote zegen!

Op de schouders

De jongens Passchier

We zien er naar uit om de jongens met hun grootouders te delen die op bezoek
komen – Kelly's ouders komen in September, en in November komen Peter's
vader met zijn vrouw ons 2 weken bezoeken! Verhuizen in een ander land hebben
we heel vermoeiend gevonden, en we zien er naar uit om weer verfrist te worden
gedurende een aantal weken vakantie!
Heel veel liefs en zegen,

+ L ukas + E m m et

