
Naam: Nuttida 
 
Geboortejaar: 1998 
 
Woonplaats: Doi Saket 
 
 
Familie en sociale situatie: 
Ik woon bij mijn moeder, die vanaf de geboorte voor me gezorgd heeft, en die werkte in een noodle-
soep restaurant. Maar na een ernstig ongeluk 2 jaar geleden kan ze niet meer werken. Het meeste 
geld gaat naar medische uitgaven. Ik volgde de lagere en de middelbare school in Doi Saket. Mijn 
belangrijkste onderwerpen waren Science and Mathematics. Ik was op school erg goed in Biology. 
Thuis verbouwde ik eetbare planten, zoals kruiden, chilipepers, uien en selderie.  
In mijn vrije tijd zorgde ik voor mijn moeder, het huis, koken en schoonmaken. Op vrijdag- en 
zaterdagavond werk ik in een lokaal restaurant. Ik wil graag een de Maejo University in Chiang Mai, 
Faculty of Agricultural Production in Horticulture studeren. 

Talentontwikkeling: Opleiding Agriculture Production in Horticulture aan de Maejo University in 
Chiang Mai    

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Ik ben zeer geïnteresseerd in het kweken van eetbare gewassen. Deze vormen de basis voor het 
leven.  Ik ervaar dat in Thailand veel gewassen speciaal  geproduceerd worden voor de export, omdat 
dat meer profijt oplevert. Voorbeelden zijn allerlei rijstvariaties en bepaalde soorten fruit.   
Ik heb wat ervaring met het telen van planten maar ik wil nu mijn kennis over deze processen  
vergroten en verbreden. Daarom wil ik een studie volgen op universitair nivo.  
Ik wil me in mijn studie richten op verbetering van de manier waarop de kwaliteit van de lokale 
productie kan worden verbeterd. Ook gaat mijn belangstelling uit naar het verlagen van de 
productiekosten door bijvoorbeeld gebruik te maken van de goede bodemverbetertechnieken en het 
gebruik van milieuvriendelijke insecticiden.    
Ik ben toegelaten tot de Maejo University in Chiang Mai, Faculty of Agricultural Production in 
Horticulture. Maar de financien zijn een probleem. Mijn moeder kan zich niet de kosten van deze 
studie veroorloven. Het collegegeld zal in het eerste semester 16.000 Baht zijn, en zal in de 
semesters daarna 10.000 Baht bedragen. De Thaise overheid betaalt mijn collegegeld en 2.000 Baht 
voor dagelijkse benodigdheden. Dit is niet voldoende om de kosten te dekken voor voeding, kleding, 
boeken en kamerhuur. Daarom vraag ik Talent foundation om mij hierbij te helpen.  
Als ik mijn studie heb afgerond zijn er vele mogelijkheden voor een goede baan bij de Thaise 
overheid of bij grote landbouw organisaties. Met mijn salaris kan ik dan helpen bij de financiele 
problemen van mijn moeder.  
 
 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 
2017 2018 2019 2020 2021 
€ 341 € 817 € 817 € 817 € 477 
De opleiding wordt vanaf 2018 gesponsord door het Taube Fonds 
 

Details ondersteuning: Studiekosten, transport, voeding, materiaalkosten 

  


