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Op 6 oktober vertrok het AFA team naar 
Thailand. Vijf zijn al eerder mee geweest met AFA 
en twee gingen mee als stagiaires. 
Het was een lange reis. Eerst naar Bangkok en 
toen door naar Chang Mai, waar we werden 
opgevangen door de mensen die verantwoordelijk 
zijn voor het eerste project van de stichting: 
Hands. De volgende dag hebben we inkopen 
gedaan want niet alle spullen konden mee in de 
koffers. We zijn met de auto de bergen in 
gebracht, naar Turt Thai. 
Het was een prachtige rit, wat is Thailand mooi. 
Ook de mensen en de kinderen zijn mooi, 
vriendelijk en erg gastvrij. Als je alleen naar de 
buiten kant kijkt is het moeilijk om te vatten dat 
er veel verdriet schuil gaat achter die vriendelijke 
gezichten. 
We werden erg hartelijk ontvangen door de 
leiding van het kinderhostel en door de kinderen 
zelf. Sommige kinderen hadden voor de 
gelegenheid hun Akha klederdracht aan gedaan 
en een dansje voor ons opgevoerd. Heel 
ontroerend.  
 

 
 
Het project werd omlijst door het verhaal van 
Jona, die door God gevraagd werd naar Ninevé te 
gaan, maar niet wilde. Het verhaal werd 
uitgespeeld door de teamleden en elke dag weer 
een stukje verder uitgewerkt. In de ochtend 
starten we om 7 uur met ontbijt en om 9 uur de 
warming-up met sport en spel. Niet dat we warm 
hoefden te worden, want het zweet liep voor die 
tijd al van onze gezichten af. Meestal was het 35 
graden. Daarna het verhaal en aan het werk. 
We hadden geen tafels, dus werkten we op de 
grond. Schilderen. De boot van Jona maken, 
compleet met zeilen en raampjes met daarachter 
geschilderde portretten. Vissen, vlaggen, straten 
op lange lappen stof, silhouetten, sieraden maken 
van de binnenbanden van fietsen. Poppen van 
papier-maché. Regenmakers van kartonnen 
buizen, enz. De kinderen hebben genoten. Ook de 
oudere jongens van ongeveer 17 jaar deden bij 
alles zo leuk en enthousiast mee. 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 



 
 
 

 
 
 
De clown was nieuw voor de kinderen, dat 
hadden ze zo te zien nog niet eerder mee 
gemaakt. Maar Arthur deed het geweldig en er 
werd veel gelachen om de grappige typetjes en 
stukjes. 
Om ongeveer 4 uur in de middag waren we klaar 
met werken. 
 
 

 
    

 
 
 

 
 
Elke maaltijd aten we mee met de kinderen aan 
de houten tafels in hun eetzaal. We verdeelden 
ons onder de kinderen en probeerden een praatje 
aan te knopen met veel gebaren. 
Want er wordt niet veel Engels gesproken.De 
leeftijden varieerden van 6 tot ongeveer 20 jaar. 
 
 

 
 
 
De jongens en meisjes slapen in slaapzalen met 
ongeveer 10 kinderen. 
Het leek veel op een zomer vakantie kamp. Maar 
voor deze kinderen is het geen vakantie. 
Met al deze kinderen is iets aan de hand. Ze 
komen allemaal uit een problematische 
thuissituatie en velen van hen zijn misbruikt of 
mishandeld. 
 



 
 

 
 
Aan het einde van de week hebben we een 
parade gehouden door het dorp. In eerste 
instantie zag de leiding van het huis dat niet zo 
zitten. Maar hoe verder de week vorderde 
hoe langer onze tocht door het dorp zou mogen 
worden. Op zaterdag zijn we uiteindelijk ongeveer 
3 kwartier aan de wandel geweest. Het was een 
feestelijke stoet vol van kleur en blijdschap. En er 
werd enthousiast gezongen. 
‘s Middags werden we opnieuw getrakteerd op 
dans en toen was het tijd om afscheid te nemen. 
Een verdrietig moment. 
 
 
 
 
Het tweede project is vorig jaar ook bezocht. Het 
team is daar 2 weken geweest. Wat een mooie 
plek. En wat een liefdevolle verzorging. Het was 
een blij weerzien. Nieuwe en ook bekende 
gezichten. Wat zijn de meisjes gegroeid en vooruit 
gegaan, in vergelijking met vorig jaar. Voor het 
team is het een uitdaging om weer nieuwe dingen 
met de kinderen te gaan doen. 
Het thema was het verhaal van Jozef, met zijn 
dromen en kleurrijke jas. En de kinderen hebben 
prachtige jassen gemaakt in groepjes van 4. Zelf 
in elkaar genaaid en versierd. 
Ook werd er gewerkt over dromen die je hebt 
voor de toekomst. En gelukkig kunnen ze dat nog. 
Natuurlijk zijn er ook weer mooie sieraden van 
binnen banden gemaakt. Ook hebben de kinderen 

leuke en grappige papier-maché poppen gemaakt. 
Er was veel tijd voor persoonlijke aandacht en 
bemoediging. Op de laatste dag kwamen 2 andere 
kinderhuizen op bezoek om het verhaal van Jozef 
te horen. En om te zien wat de kinderen hebben 
gemaakt en gedaan. 
Er was een echte catwalk met muziek en alle 
creaties werden geshowd. 
Het verhaal van Jozef werd uit gespeeld door de 
kinderen, in samen werking met het team.  
Een leuk clowns optreden en een ijsje maakten 
het feest compleet. 
Het was moeilijk om afscheid te nemen van de 
kinderen. Maar misschien komt er nog een 
vervolg? 
Al met al twee zeer geslaagde projecten. 
 
 
Carla Verbeek.  
Het Art for All team in dit project: 
Wim en Jenny Engels-Verplanke, 
Guy Opdekamp, Trudie Trip, Arthur Pirenne, 
Carla Verbeek en Roliene Vos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Plezier bij het maken en showen van de kleurrijke 
jassen van Jozef. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


