Naam: Tawatchai
Geboortejaar: 1997
Woonplaats: Doi Saket / Chiang Mai
Familie en sociale situatie:
Mijn familie is erg arm. Ik ben 18 jaar en geboren in het dorp Luang Nua vlak bij Doi Saket. Ik woon
met mijn moeder. Ze heeft een parttime baan bij de Thaise overheid. Ik ging naar school in Luang
Nua en later, naar de middelbare school, in Doi Saket. Ik heb eindexamen van de middelbare school
gedaan en ben geslaagd met 3.78 ( van de 4.00). Ik hield erg van de vakken Fysics, Biologie en Engels.
In mijn vrije tijd speel ik volleybal en badminton, en ik houd van lezen en muziek beluisteren.
Ik vind het fijn om mensen te helpen. Thuis help ik mijn moeder met het water geven aan de
groenten in de tuin, met het schoonmaken van het huis en soms met koken. Ik neem aan veel
activiteiten deel in mijn dorp; ik ben de leider van de Youth Group. Met het dorpsteam speel ik
volleybal in de lokale competitie. Door kleine parttime baantjes te nemen, ben ik in staat om te
voorzien in mijn persoonlijke benodigdheden zoals kleding. Ik probeer een gezond leven te leiden, ik
rook niet, drink geen alcohol en gebruik geen drugs.
Talentontwikkeling: Opleiding Physical Therapy aan de Mae Jo University in Chiang Mai
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Mijn droom is om Physical Therapy te studeren. Ik ben toegelaten tot de Faculty of Associated
Medical Sciences aan de Chiangmai University. Ik wil dit graag studeren omdat ik patiënten wil
helpen die een ongeluk hebben gehad of andere fysieke problemen hebben. Ze kunnen zichzelf niet
in het dagelijks leven helpen. Ik kan ze instructies geven over therapie en behandeling. Daar waar
mensen me nodig hebben wil ik graag helpen. Mijn liefde voor sport en mijn uitstekende fysieke
conditie zullen een groot voordeel zijn voor me tijdens mijn studie. Ik ben dus toegelaten maar mijn
financiële situatie is een probleem. Daarom heb ik de Thaise overheid gevraagd om hulp. Ze willen
mijn collegegeld betalen en daarbij een bedrag voor mij persoonlijk. Het collegegeld zal 20.000 Baht
per semester zijn, en zal direct door de Thaise overheid betaald worden aan de universiteit. De
overheid betaalt mij aanvullende persoonlijk 2000 Baht per maand voor mijn levensonderhoud. Mijn
moeder helpt financieel ook mee, maar ze heeft daarbij hulp nodig. Dit omdat haar inkomen erg laag
is en onregelmatig. Daarom heb ik Talent foundation om steun gevraagd. De studie duurt 4 jaar. Na
het behalen van mijn BA wil ik gaan werken in een van de ziekenhuizen in de regio. En in mijn vrije
tijd is het toegestaan om privé behandelingen te geven. Met mijn inkomen ben ik in staat om mijn
moeder en andere familieleden te helpen.
Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2016
2017
2018
2019
2020
€ 313
€ 750
€ 750
€ 750
€ 438
De opleiding wordt vanaf 2018 gesponsord door het Taube Fonds
Details ondersteuning: Studiekosten, boeken, materialen , vervoer.

