Naam: Siriluk,
Geboortejaar: 1996,
Woonplaats: Doi Saket
Familie en sociale situatie:
Haar vader is overleden. Ze heeft haar moeder en een oudere broer. Het is een arme familie
Opleiding:
Primary Education at Ban Chungdoi
Secondary Education at Doi Saket School
New Education: Maejo University, Faculty of Mathematics,Bachelor of Science Program in
Mathematics
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Ze wil leraar worden. Ze wil proberen zich te specialiseren tot een private tutor zodat ze leraar kan
worden voor kleine groepen leerlingen. Ze houdt van net bestuderen van wiskunde en is er
enthousiast over. Ze maakt makkelijk contact met mensen, is nieuwsgierig en vindt het leuk om
sociale contacten te onderhouden met andere studenten. Ze is er al heel erg in geïnteresseerd om
informatie over te dragen naar andere mensen. Ze is druk bezig met het afronden van haar studie en
met het helpen van haar moeder thuis. Ze wil graag studeren aan Maejo University, Faculty of
Mathematics, Bachelor of Science Program in Mathematics. Ze bestudeert veel boeken over
wiskunde met behulp van haar leraar. Om goed voorbereid te zijn voor haar studie aan de University
en om al en hoop kennis te hebben vergaard die ze kan doorgeven aan anderen.
Ze heft een beurs van de regering maar dat is niet genoeg en het geld wordt direct door gegeven aan
de universiteit. Ze heeft boeken nodig, een uniform, heeft vervoerskosten en uitgaven voor een
kamer en eten. Ze kan niet teveel een beroep doen op haar broer omdat hij zelf een gezin heeft en
haar moeder en stiefvader arm zijn. In de toekomst kan ze veel jonge studenten helpen met hun
studie en huiswerk. Ze wil andere dorpsgenoten motiveren en inspireren om weg te gaan en te
studeren voor een betere toekomst. Ze hoopt ook dat ze, als ze uiteindelijk een baan heeft, haar
familie kan ondersteunen en haar ouders trots kan maken.
Ervaring tot nu toe:
Siriluk (19) houdt van Wiskunde. Daarin wil ze later een baan vinden, bijvoorbeeld als leraar. Ze
is in Augustus begonnen met een studie aan de Maejo Universiteit, Faculty of Mathematics, Bachelor
of Science Program in Mathematics. Ze geniet van de studie. Bij studieproblemen helpen de
studenten elkaar. De cijfers van haar eerste semester zijn nog niet beschikbaar.
De 500 eerstejaarsstudenten van Payap zijn in 12 groepen opgedeeld. Iedere groep zorgt voor zijn
eigen activiteiten. Siriluk’s groep begint de dag om 5 uur met hardlopen. Ook de avonden
brengen ze samen door op de campus. Siriluk hoopt in 2019 af te studeren.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2015

2016

2017

2018

2019

€ 345,-

€ 825,-

€ 825,-

€ 825,-

€ 480,-

Bijzonderheden:
Ondersteuning is voor studiekosten , boeken, kopieerkosten, vervoer ed.

