
SIRAPHOB  

 

Talent/Ambitie: Verpleegkunde aan  het Boromarajonani College of 
Nursing in Chiang Mai.   

Ondersteuning Talent Foundation PvT (T-20) : 3000 euro voor 
opleiding in 2018 tot en met 2022.  

Geboortejaar: 1999 

Woonplaats: Doi Saket 

Familie en sociale situatie: 
Siraphob  werd in Chiang Rai geboren op 29 April 1999. Als baby werd hij door zijn vader bij een 
broer van hem ondergebracht.  Deze oom en tante hebben hem grootgebracht.  Hij woont nu in Ban 
Cheung Doi nabij Doi Saket. Hij ging op school bij een overheids-instelling die voor wezen zorgt.  
Matayom 4 tot 6 volgde hij op de middelbare school in Doi Saket. Hij wil Verpleegkunde studeren en 
is al ingeschreven bij Boromarajonani College of Nursing in Chiang Mai.  De studiekosten bedragen 
10,400 Baht per semester.  Die kosten zullen door zijn oom worden betaald.  Zijn ‘moeder’ zorgt voor 
de rest. 
Verpleger worden is zwaar, maar hij houdt ervan om mensen te helpen.  Later zou hij graag gaan 
werken in Nakornping Hospital in Mae Rim. 

 
Opleiding: Verpleegkunde  aan het Boromarajonani College of Nursing in Chiang Mai 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 
Als kleine jongen zag hij de lokale dokter zieke mensen bezoeken en hen helpen weer een gezond 
leven te krijgen. Dat wilde hij ook gaan doen in de toekomst: geneeskunde studeren. Maar later 
realiseerde hij zich dat het volgen van een studie voor dokter erg moeilijk is en vele jaren duurt. Hij 
nam deel aan verschillende informatiebijeenkomsten voor studenten zoals voor tandarts, apotheker, 
enz. Toen ontdekte hij Verpleegkunde. Verpleegkundige worden ligt heel dicht bij zijn 
oorspronkelijke droom om mensen te helpen met hun gezondheid.  
Thuis helpt hij met het verzorgen van zijn verlamde grootvader. Zijn tante, die voor hem zorgt, heeft 
een heel klein inkomen met het verkopen van producten uit het bos zoals paddenstoelen, bamboe, 
enz. Zij kookt ook voor mensen. Maar dat is niet genoeg om zijn studie mogelijk te maken.   
Hij heeft toelatingsexamen gedaan voor een plaats op het Boromarajonani College of Nursing in 
Chiang Mai en is aangenomen voor een studie Verpleegkunde.  
De overheid betaalt zijn school fee. Maar hij heeft financiele hulp nodig voor de kosten van zijn 
dagelijks levensonderhoud. Als hij zijn studie heeft afgerond, zal hij een baan aangeboden krijgen in 
een van de Staatsziekenhuizen. Met zijn inkomen kan hij dan zijn familie ondersteunen.  
 
 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

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

 
 
 


