
THANATTHAEP 
 
Talent/Ambitie: Voedingsdeskundige  aan de Mae 
Jo University in Chiang Mai  

Ondersteuning Talent Foundation PvT (T-21) : 3000 
euro voor opleiding in 2018 tot en met 2022.  

Geboortejaar: 1999 

Woonplaats: Doi Saket  

Familie en sociale situatie: 
Thanatthaep werd op 15 Juni 1999 geboren in Doi Saket.  Zijn ouders hebben een bedrijfje aan huis 
dat drinkwater produceert en verkoopt.  Hij helpt daarbij en ontvangt een klein salaris. Hij heeft  2 
broers. Zowel zijn lagere als zijn middelbare schoolopleiding volgde hij in Doi Saket. 
Hij wil Engineering for Food gaan studeren aan Rachamankala University of Technology Lanna in 
Chiang Mai. Daar leert hij de technieken om machines voor de voedings-industrie te ontwerpen.  
De opleiding kost 10,600 Baht per semester.  Die betaalt hij zelf van ondermeer zijn opgespaarde 
salaris. Zijn toekomst?  Iedereen moet eten.  Er is dus altijd vraag naar manieren om voedsel te 
producren, ook in Chiang Mai. 
 

Opleiding: Voedingsdeskundige aan de Rachamankala University of Technology Lanna 

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

Hij houdt heel erg van technologie, maar met alleen primair en secundair onderwijs is hij niet in staat 
zijn eigen ideeën te creëren en te realiseren. Hij is opgegroeid met technologie. Zijn oom had een 
baan bij de National Electricity Company en hij hield van zijn dagelijkse werk. Hij besloot om extra 
onderwerpen te kiezen in Class 4: lassen, elektriciteit en technisch tekenen. Thuis hielp hij zijn ouders 
met hun werk in hun kleine bedrijf, waar ze gebotteld drinkwater produceren. Zijn werk was het 
voorbereiden van de flessen voordat ze gevuld werden.  Hij ontving een klein salaris voor het werk. 
Hij had niet genoeg kennis en vaardigheden om zijn ideeën te realiseren. Hij had een hogere 
opleiding nodig. Daarom wil hij Food Enginering studeren. Hij is  aangenomen aan de Rachamankala 
University of Technology Lanna in Chiang Mai/Doi Saket.  Hoewel hij een klein salaris ontvangt  voor 
het werken bij zijn ouders, is dit niet genoeg om de kosten van zijn studie te betalen. Ze willen hem 
helpen met het betalen van zijn schoolgeld maar hun inkomen is hiervoor onvoldoende. Hij zal heel 
dankbaar zijn als Talent hem gedurende zijn studie van 4 jaar kan helpen.  

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

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

  


