
ORRAPAN  

Talent/Ambitie: Engelse taal aan de Payap University in Chiang Mai  

Ondersteuning Talent Foundation PvT (TH-19) :  3000 euro voor  in 2018-2022. 
 

Geboortejaar: 1999,  Woonplaats: Doi Saket  

Familie en sociale situatie: 

Orrapan woont in Thep Sadet (Doi Saket).  Zij werd geboren op 6 September 1999 in Ban Pa Lan, een 
klein dorp in de buurt van de stad Mae Hong Son. Haar vader heeft het gezin verlaten toen ze nog 
heel klein was, en ze woont bij haar moeder. Ze ging naar de lagere en de middelbare school in Mae 
Hong Son. Toen ze 14 was verhuisden ze naar Doi Saket. Haar moeder werkt daar als huishoudelijke 
hulp. Ze is inmiddels weer getrouwd,  met een buschauffeur. Ze heeft 1 oudere broer, die ook werkt 
als hulp in de huishouding. De 4de, 5de en 6de klas van de middelbare school heeft ze gevolgd in Doi 
Saket. Ze heeft haar afrondende examens afgesloten met goede resultaten: 3,45 ( max is 4). Ze is  
een goede student en ze gaat graag naar school. Haar beste vakken waren Engels en Wiskunde. Maar 
ze houdt het meest van Engels studeren. Dat is een van de redenen waarom ze graag doorgaat met 
Engels studeren. In haar vrije tijd speel t zegraag tafeltennis.  

Opleiding: Engels aan de Payap University in Chiang Mai  

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Ze wil Engels studeren aan de Payap University in Chiang Mai.  Ze is daar al ingeschreven.  Die studie 
lijkt haar interessant en heel gevarieerd.  Later zal het niet moeilijk zijn om bij een van de vele 
bedrijven in Chiang Mai een baan te vinden. De studie duurt 4 jaar.  
Ze wil haar leven op een betekenisvolle manier leiden. Het helpen van haar familie, vrienden en 
zichzelf is een belangrijk doel. Ze is altijd aan het kijken of ze nieuwe dingen kan leren. Haar liefde 
voor de Engelse taal en haar kundigheid daar in staan centraal in de plannen die ze voor de toekomst 
heeft. Ze hebben haar verteld dat ze zich zelf vocaal goed kan uitdrukken. Om haar talenten en 
vaardigheden verder te ontwikkelen heeft ze meer studie nodig. Ze moet dan naar de Universiteit. 
Maar de financiële situatie thuis is erg instabiel. Het is onmogelijk om een maandelijkse bijdrage te 
garanderen voor een periode van 4 jaar om mijn studie mogelijk te maken. Daarom heeft ze  
financiële ondersteuning nodig. De overheid betaalt haar school fee. Ze zal erg gelukkig zijn als Talent 
haar kan helpen met de kosten van haar dagelijks levensonderhoud. Ze moet 10,600 Baht betalen 
voor het eerste semester. Ze heeft een renteloos voorschot aangevraagd.   De overige kosten zullen 
door haar familie worden. Ook haar ouders zullen als het even kan iets bijdragen. Na haar BA Engels 
weet ze zeker dat ze een goede baan vindt. Haar inkomen zal haar in staat stellen haar familie te 
helpen. En ze wil de arme mensen in haar omgeving laten zien dat je, ook al ben je arm, kan vechten 
om een plaats in de samenleving te bereiken waar je trots op kunt zijn.   

 
Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2018 2019 2020 2021 2022 
€ 375,- € 750,- € 750,- € 750,- € 375,- 

 
Bijzonderheden: 
Voor periode 2018-2020 is de ondersteuning mogelijk gemaakt door een donatie uit het “Fonds 
Taube” via kerk De Regenboog van de Protestantse Gemeente Nuenen. 


