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Beste Lid,
Beste Thailandliefhebber,
Hier ben ik dan met mijn nieuwsbrief van mei 2016.
Zoals beloofd zou ik de lezers van tijd tot tijd enkele reportages brengen die ik destijds heb gemaakt voor ‘Sawasdee’, het prachtige
driemaandelijkse ledenblad van de vzw Thaibel waarvan ik van januari 2008 t/m december 2010 redacteur ben geweest. De reportages
zijn wel een aantal jaren oud maar nog altijd het lezen waard.
In mijn nieuwsbrief van april (DNR58) kon men de eerste reportage lezen. Het was het verhaal van drie bezoeken aan de Mabri, een
uiterst primitief levende bergstam die in 1936 werd ontdekt door een Oostenrijkse antropoloog en waarvan zelfs de Thais niet wisten of
ze nu werkelijk bestonden of een legende waren. Zoals verwacht hadden de meeste lezers nog nooit van deze stam gehoord en de
reacties op deze reportage waren dan ook zeer positief.
Thans breng ik mijn tweede reportage met als titel: “Kanchanaburi en het werkelijke verhaal van de Brug over de Kwae Rivier”. Als
je het verhaal gelezen hebt, zal je meer weten over de befaamde brug dan een plaatselijke gids je er over kan vertellen. Het is dan ook
aanbevolen lectuur voor iedereen die meer wil vernemen over deze toeristische attractie die vooral bekendheid verwierf door de film die
erover gemaakt werd. De film vertelt echter niet het werkelijke verhaal. Dat laatste zal je wel in deze nieuwsbrief kunnen vinden.
Via mijn nieuwsbrieven, die iedere maand gratis naar méér dan 1000 leden en/of Thailandliefhebbers worden verstuurd, of met mijn
toestemming door andere verenigingen worden doorgezonden naar hun leden, of op hun Facebook account of blog worden gezet
zodat men ze kan downloaden, wil ik u blijven informeren over onze vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en u op de hoogte brengen
van allerlei nieuwtjes die u als Thailandliefhebber ongetwijfeld zullen interesseren.
U wordt niet alleen geïnformeerd over komende evenementen met een Thais tintje, maar we trachten ook een kort verslag te brengen
van voorbije festivals of optredens van bijvoorbeeld onze dansgroep The Thai Belles.
Mijn nieuwsbrieven hebben niet de pretentie om volledig te zijn. Bijna iedere week is er wel ergens een Thais feest in België of
Nederland en het is niet mogelijk om ze allemaal te vermelden, zeker niet wanneer sommige verenigingen nog steeds nalaten om ons
tijdig op de hoogte te brengen van hun festiviteiten. Spijtig voor hen want hierdoor missen ze heel wat gratis reclame voor h un
evenement.
Doordat de nieuwsbrieven ook naar expats in Thailand worden verstuurd, zullen we trachten om belangrijke evenementen van in
Thailand gevestigde Belgische of Nederlandse verenigingen eveneens aan te kondigen in onze nieuwsbrieven. In zulk een geval
vermelden we als datum ook het Thaise (boeddhistische) jaartal.
Geïnteresseerden die onze nieuwsbrief nog niet zouden ontvangen, kunnen hem gratis krijgen door een mailtje te sturen naar
guido.goossens@thaivlac.be met verzoek hun e-mailadres aan onze verzendingslijsten toe te voegen. De e-mailadressen worden niet
doorgegeven of verkocht aan derden. Er moet dan ook niemand bang zijn dat hij via ons allerlei spam in zijn mailbox zal krijgen.
Om te weten of men al dan niet een nieuwsbrief heeft gemist, heb ik sinds oktober 2013 een bijkomende nummering toegevoegd aan
de brieven, namelijk het DNR-nummer (doorlopende nummering). Wanneer er door omstandigheden geen nieuwsbrief is geweest in
een bepaalde maand, kan men dit zien aan de hand van deze nummering.
Een speciale oproep doen we aan:
1. Bestuursleden van op Thailand gerichte verenigingen.
Als uw vereniging Thais getinte activiteiten plant die we eventueel kunnen publiceren in een volgende nieuwsbrief, mail ze on s dan
door. Voeg er tevens, in voldoende resolutie, uw advertentie of logo bij. Verstuur alles tijdig! Het maken van onze nieuwsbrief vergt
heel wat werk en tijd, en last-minute aanpassingen zijn niet altijd mogelijk.
2. Lezers van onze nieuwsbrieven.
Als u op de hoogte bent van Thaise festivals of andere op Thailand gerichte evenementen in uw stad of streek, laat het ons weten en
bezorg er ons een digitaal affiche van of verwijs ons naar een website of een eventuele aankondiging op Facebook, zodat we er iets
kunnen over vertellen in onze nieuwsbrieven.
3. Personen of firma’s die graag zouden adverteren in onze nieuwsbrieven.
Vooraleer we reclame wilden maken voor adverteren in onze nieuwsbrieven, wilden we eerst een groot aantal geadresseerden hebben.
Tevens wilden we eventuele adverteerders een idee geven van de inhoud van onze nieuwsbrieven. Nu zowat iedereen de inhoud
ervan kent en weet naar wie ze zoal verzonden worden, denk ik dat sponsors niet meer moeten aarzelen.
Aangezien de lezers van onze nieuwsbrieven voor 95% uit Thailandliefhebbers bestaan die woonachtig zijn in
België, Nederland of Thailand (expats), beschikken we over het ideale doelpubliek voor personen of firma’s die
op Thailand gerichte advertenties willen plaatsen.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar info@thaivlac.be of telefoneer naar 0495-273.286 (00 32 495 273 286) en laat ons
weten wat u juist verlangt. We nemen dan zo vlug mogelijk contact met u op. Meer informatie hierover vind je op pagina 19, artikel 25.
Voor een vereniging zonder winstoogmerk zoals Thaivlac vzw, is de voornaamste bedoeling van een commerciële sponsoring onze
vereniging meer financiële middelen te geven om haar doelstellingen te verwezenlijken.
Evenementen met een link naar Thailand kondigen we steeds gratis aan in onze nieuwsbrieven. Wel behoudt het bestuur van onze vzw
zich het recht voor om sommige advertenties te weigeren of te laten aanpassen wanneer ze in strijd zijn met bepaalde normen en
waarden die onze vzw hanteert, of als ze concurrentieel zouden zijn met de eigen activiteiten van de vzw Thaivlac.

1. Word lid van de vzw Thaivlac (of hernieuw uw lidmaatschap voor 2016)
De Thais-Vlaamse Cultuurvereniging of verkort Thaivlac, is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die
tot doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de
Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land. Ook het
bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand, behoort tot
de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met Thailand te
ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak.
Momenteel zijn de voornaamste drie doelen van de vzw Thaivlac:
1. het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden in Antwerpen en indien mogelijk
opnieuw in Hasselt;
2. het onderwijzen van het Nederlands aan Thais in Antwerpen;
3. het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen. De leerlingen van de Thaise
danslessen treden dan ook regelmatig op onder de naam ‘The Thai Belles’, de Thaise Schoonheden.
Wie zijn nu al die mensen die er voor zorgen dat onze vereniging draait en successen boekt? Eerst en vooral zijn dat onze leden, onze
sponsors en de studenten van onze Thaise taallessen. Zij zorgen immers voor de financiële middelen. Zonder hen zou er geen vzw
Thaivlac mogelijk zijn. Dan zijn er de bestuursleden, de effectieve leden, onze vrijwilligers en alle anderen die er voor zor gen dat het
geld van onze vzw op een goede manier en in overeenstemming met haar doeleinden wordt gebruikt.
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Raf Erzeel
Willy Ghys

Secretaris:
Penningmeester:

Erik Verbraeken
Guido Goossens

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies:
Educatief coördinator:
Educatief coördinator Limburg:
Assistent educatief coördinator:
Redacteur Nieuwsbrief:
Webmaster:
Feestbestuurder:
Assistent-feestbestuurder:

Guido Goossens
René Devriese
Mario Dours
Guido Goossens
Theo Van Oers
Willy Ghys
Jan Leys

Assistent-feestbestuurder:
Assistent-feestbestuurder:
Assistent-feestbestuurder:
Lerares Thai te Antwerpen:
Lerares Thai (Hasselt):
Leraar Nederlands (voor Thais):
Lerares Thaise dansen:

Gentilla Van den Berghe
Jozef Vanderhoven
Daniël Haymans
Lamphan Sanjamla (khroe Oua)
Nittaya Tongprasong (khroe Nit)
Raf Erzeel
Lamphan Sanjamla (khroe Oua)

Onze vzw bestaat vijf jaar en heeft in die korte tijdspanne al heel wat verwezenlijkt. Zo kennen haar Thaise taallessen een groot succes
(93 studenten waaronder een groot deel Nederlanders) en wordt haar dansgroep ‘The Thai Belles’ regelmatig gevraagd voor optredens
in zowel binnen- als buitenland.
Ze draagt ook het hart op de goede plaats en steunt goede doelen in Thailand wat ze meermaals bewees door arme studenten
financieel te helpen om hun studies te betalen of hun eindwerk te maken. Ook in 2015 heeft ze weer een aantal Thaise studenten van
het Kalasin College of Dramatic Arts geholpen met het betalen van hun studies.
Wil je onze vereniging steunen, dan kan je dit doen door lid te worden van Thaivlac vzw. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar
info@thaivlac.be met vermelding van uw naam en voornaam, volledig adres en telefoon- en/of gsm-nummer. Voor slechts 10 euro
per persoon ben je lid tot eind 2016. Je kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code
KREDBEBB) van Thaivlac te 2180 Ekeren, met vermelding “nieuw (of hernieuwing) lidmaatschap tot eind 2016”.
Lid zijn van de vzw Thaivlac is één van de voorwaarden om onze taal- en danslessen te kunnen volgen. Thaivlacleden
genieten echter ook nog andere voordelen:
- ze worden uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie van Thaivlac waar ze kunnen genieten van allerlei oosterse en westerse hapjes;
- ze genieten 10% korting op aankopen bij Let’s Go Bananas (kleding en accessoires), Hoogstraat 23, 2000 Antwerpen;
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Take-A-Thai, Kasteelpleinstraat 1, 2000 Antwerpen;
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant One Thai, Kerkhofblommenstraat 4, 2170 Merksem;
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Khawhom, Kapelsesteenweg 308, 2930 Brasschaat;
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Thai Take-Away, Schransstraat 34, 2280 Grobbendonk;
- ze genieten 5% korting bij het boeken van een bungalow bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170.
(Voor meer details in verband met deze kortingen: zie verder in deze brief bij “Thaise Afhaalrestaurants” en “Onze Sponsors”).
Lidkaart Thaivlac
Daar ik zowat 95% van het administratieve werk van de vzw doe, blijft het versturen van de lidkaarten al eens liggen. Personen die een
lidkaart willen om bijvoorbeeld van bovengenoemde voordelen te genieten, kunnen er steeds een aanvragen door een mailtje te sturen
naar guido.goossens@thaivlac.be met vermelding van naam, adres en de datum van betaling van het lidgeld voor 2016.

2. Thaivlac vzw is op zoek naar bekwame leerkrachten Thai voor haar werfreserve
De vzw Thaivlac is voor haar werfreserve in Antwerpen en Hasselt nog steeds op zoek naar bekwame
leerkrachten Thai. De leerkrachten moeten een degelijke kennis hebben van de Thaise taal. Ze
moeten ze niet alleen foutloos kunnen spreken maar ook schrijven. Een goede kennis van de Thaise
spraakkunst (grammatica) is eveneens onontbeerlijk.
Daar de voertaal in onze klassen het Nederlands is, dienen ze deze taal tamelijk goed te beheersen,
zodat ze niet alleen de nodige uitleg kunnen geven bij de lessen maar ook de vragen van onze
studenten naar behoren kunnen beantwoorden. Een perfecte kennis van het Nederlands is echter niet
vereist.
Kandidaten die menen over de nodige capaciteiten te beschikken, kunnen een mailtje sturen met hun Curriculum Vitae (C.V.) en een
foto naar taallessen@thaivlac.be. Voor bijkomende inlichtingen kan men zich steeds wenden tot educatief coördinator Guido Goossens
op het nummer 0495-273.286.

3. De Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden in Antwerpen: Belangrijk bericht!
Beste studenten en kandidaat-studenten van de Thaise taallessen van de vzw Thaivlac,
In september 2016 zouden normaal de Thaise taallessen voor Nederlandsprekenden van het lesjaar 2016-2017 in
Antwerpen starten en zou u in deze nieuwsbrief alle informatie en prijzen vinden betreffende het nieuwe lesjaar.
In mei 2016 zal er echter een Algemene Vergadering (voor bestuurs- en effectieve leden) van de vzw Thaivlac
plaatsvinden waarin ondermeer de Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden zullen besproken worden.
Vooraleer verdere mededelingen te doen heeft het bestuur van de vzw Thaivlac daarom besloten om te wachten op de beslissingen die
in deze vergadering worden genomen. In onze nieuwsbrief van juni 2016 zal u hierover meer vernemen.
Wij vragen u dan ook om nog even geduld te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Guido Goossens,
Educatief coördinator Thaivlac

4. Het Facebook account van ‘Thaivlac’ vind je terug onder “Guido Goossens (Thaivlac)”
Het Facebook account van Thaivlac vind je terug onder de naam “Guido Goossens
(Thaivlac)”. Momenteel tellen we een 875-tal Facebookvrienden. Het account op
Facebook is vooral bedoeld om geïnteresseerden te laten kennismaken met onze vzw.
Het is tevens een gemakkelijke manier om foto’s te delen.
Lezers die eens een kijkje willen nemen op onze Facebook account kunnen dit doen via http://www.facebook.com/#!/thaivlac.vzw.
Nazien wat voor foto’s, filmpjes, boodschappen, nieuwsberichten, reacties, meningen of andere zaken er allemaal door derden op mijn
account worden geplaatst is, met zulk een groot aantal Facebookvrienden, onbegonnen werk, tenzij ik de ganse dag niets anders zou
doen. Mochten er toch zaken op komen die niet overeenstemmen met de normen en waarden die Thaivlac hanteert, kan ik alleen maar
zeggen dat dit buiten mijn medeweten is gebeurd en ik hiervoor op het begrip en het gezond verstand van de lezers reken. Hetzelfde
geldt voor ‘likes’. Ik heb niet de tijd om alle ontvangen berichten op Facebook te lezen, waardoor ik berichten die terecht een ‘like’
verdienen, wel eens kan overslaan.
Houd er wel rekening mee dat we Facebook niet echt als een communicatiemiddel gebruiken! Vragen aan Thaivlac of aan mij
dienen dan ook niet via Facebook te gebeuren (opvolging niet gewaarborgd!) maar door een klassiek mailtje te sturen naar het
algemene e-mailadres info@thaivlac.be of naar guido.goossens@thaivlac.be, mijn persoonlijk e-mailadres.

5. Word fotograaf en/of reporter voor onze Nieuwsbrief
Hiermede doe ik een oproep aan alle would-be fotografen en reporters die graag een handje willen
toesteken bij het samenstellen van onze nieuwsbrief.
Heb je interessante verhalen of foto’s, laat het me dan weten. Je kunt me steeds contacteren via e-mail
aan guido.goossens@thaivlac.be of telefonisch op het nummer 0495-273.286 (00-32-495.273.286).
Met dank bij voorbaat.

6. ‘Thai Party Breda’ op 7 mei 2016 in Zaal Vianden te 4835 EG Breda (Noord-Brabant)
Op zaterdag 7 mei 2016 heeft van 18.00 tot 02.00
u. in Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, 4835 EG
Breda, de ‘Thai Party Breda’ plaats.
Entreekaarten kosten 7,5 euro in voorverkoop en 10
euro aan de inkom. Kinderen onder de 12 jaar
hebben gratis toegang.
Op het programma staan diverse Thaise en
Nederlandse zangers en zangeressen, evenals
Thaise kraampjes en lekker Thais eten.
Voor info en reserveringen: tigermen3@msn.com,
telefoon: +31 6-331 304 59 (Kees de Wit) of +31 6823 669 47 (Moddaen)
Met mag geen eten of drinken meebrengen en na
21 uur moeten kinderen in de zaal blijven.

7. Themanamiddag in de Gemeentelijke Basisschool Andreas Vesalius in Edegem
Op zaterdag 19 maart 2016 had er in de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius, Gemeenteplein 3 te 2650 Edegem, een
themanamiddag plaats waar een groep gehandicapten kon proeven van de Thaise cultuur.

Op een groot scherm werd er een aantal informatieve filmpjes vertoond. Er was eveneens Thais eten voorzien. Natuurlijk mochten
Thaise dans en muziek niet ontbreken.

Vijf Thaise dames, die goed bekend zijn bij de trouwe lezers van onze nieuwsbrief, zorgden voor het nodige entertainment, zodat het
voor de aanwezigen een geslaagde namiddag werd.

Foto’s: Mario Dours

8. Bekend Thais restaurant over te nemen in Gent
Doordat dhr. Frans Deckers, de zaakvoerder van het bekende restaurant ‘Witte Olifant - Chang Phuak’ in Gent,
63 jaar is en nog van zijn pensioen wenst te genieten, zoekt hij een overnemer voor zijn zaak.
Het restaurant, dat gelegen is in de Zwartezustersstraat 32 te 9000 Gent, heeft een groot en trouw
klantenbestand. De overnameprijs, die overeen te komen is, is aan de lage kant.
Geïnteresseerden kunnen dhr. Deckers contacteren op het Gsm-nummer 0475-738 796 of via zijn e-mailadres
yinggent@hotmail.com. Meer informatie over het restaurant vind je op http://www.witte-olifant-changphuak.be/.

9. Londen, Parijs, Bangkok en Amsterdam behoren tot de beste 25 bestemmingen
Reizigers van de website TripAdvisor hebben de 25 beste bestemmingen ter wereld gekozen, de Travellers’ Choice Award 2016.
Londen is als winnaar uit de bus gekomen, terwijl Parijs op de 4de plaats staat. Bangkok staat op de 15de en Amsterdam op de 16de
plaats. Van Brussel is er geen spoor te bekennen.
De lijst werd opgesteld door Tripadvisor op basis van positieve beoordelingen op hotels, bestemmingen en attracties door reizigers
wereldwijd. Ook het aantal zoekopdrachten naar een bepaalde bestemming telt mee.
De top tien:
1
2
3
4
5

Londen, Groot-Brittannië
Istanbul, Turkije
Marrakesh, Marokko
Parijs, Frankrijk
Siem Reap, Cambodja

6
7
8
9
10

Praag, Tsjechië
Rome, Italië
Hanoi, Vietnam
New York, Verenigde Staten
Ubud (Bali), Indonesië

21
22
23
24
25

Tokio, Japan
Cuzco, Peru
Kathmandu, Nepal
Sydney, Australië
Boedapest, Hongarije

De overige 15 steden:
11
12
13
14
15

Barcelona, Spanje
Lissabon, Portugal
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
St. Petersburg, Rusland
Bangkok, Thailand

16
17
18
19
20

Amsterdam, Nederland
Buenos Aires, Argentinië
Hongkong, China
Playa del Carmen, Mexico
Kaapstad (centrum), Zuid-Afrika

Bron: http://www.thailandblog.nl/toerisme/bangkok-lijst-25-beste-bestemmingen-wereld/

10. Condooms zijn nog steeds taboe in Thailand
Ondanks inspanningen van verschillende instanties, zoals het Mechai Viravaidya foundation instituut dat zich bezig houdt met het
bestrijden van venerische ziekten en het geven van voorlichting aan mensen op het gebied van HIV / AIDS problemen, blijft het voor de
Thaise gemeenschap nog steeds een taboe.
Jongeren zouden zich ongemakkelijk voelen als zij bijvoorbeeld bij 7-Eleven of Tesco-Lotus condooms
moeten kopen, en dit ondanks populaire Tv-series zoals “Hormones” (Hormonen) die de vooroordelen van
het kopen van voorbehoedsmiddelen door jongeren willen tegengaan. Veel ouders raden kinderen aan
amuletten te dragen, die hen zogezegd zouden beschermen. Deze kinderen mogen geen condooms bij
zich hebben.
Op een persconferentie over “Safer Sex” van het Departement of Disease Control (DDC) pleitten de
aanwezigen voor meer openheid over het bezit en gebruik van condooms, dit ter voorkoming van SOA’s
(seksueel overdraagbare aandoeningen).
Om de acceptatie van condooms bij de bevolking te vergroten, werden verschillende stappen ondernomen om de gestelde doelen te
behalen. Enkele hiervan zijn: vermindering van stigmatisering van condoomgebruik, een betere beschikbaarheid, het aanleren van het
juiste gebruik ervan en vooral meer samenwerking tussen publieke en private sectoren. Het gebruik van condooms behoort tot het
normale leven, aldus dr. Panumard Yarnwaidsakul, vertegenwoordiger van het DDC.
Afgelopen jaar gaf dit departement 20 miljoen condooms gratis weg. De afgelopen jaren was het aantal seksueel overdraagbare
ziektes tussen de 10 en 19 jarigen immers meer dan verdubbeld! In 2014 werden in Thailand bijna 450.000 patiënten met HIVinfecties behandeld, waarbij bijna 8000 patiënten nieuw waren. Dit allemaal als gevolg van het hebben van onbeschermde seks.
Het is verbazingwekkend hoe enerzijds Thailand bekend staat als een tolerant land, terwijl het zich aan de andere kant erg
terughoudend en preuts opstelt op het gebied van seksuele voorlichting. Vergeet niet dat deze ‘preutsheid’ mensenlevens kan kosten.
Bron: http://www.thailandblog.nl/maatschappij/condooms-nog-steeds-taboe-thailand/

11. Nieuwe directe busverbinding Hua Hin – Bangkok
Een tip voor lezers die er nog niet van op de hoogte zouden zijn. Er is in Hua Hin nu ook dagelijks een directe busverbinding naar
Bangkok. De rit kost 158 baht en rijdt twee keer per dag: om 9.00 uur ‘s ochtends en om 15.00 uur ‘s middags. Je kunt opstappen in
hetzelfde busstation waar je de bus naar Suvarnabhumi neemt.
Een handig alternatief voor wie niet graag de mini-van neemt. Het is ook nog goedkoper (en veiliger)!
Bron: http://www.thailandblog.nl/vervoer-verkeer/lezersinzending-nieuwe-directe-bus-hua-hin-bangkok/

12. Dinsdag 22 maart 2016: een dag om nooit meer te vergeten!
Op dinsdag 22 maart 2016 werd rond 8 uur in de morgen de luchthaven van Zaventem opgeschrikt door twee ontploffingen. Een uur
later volgt er nog een explosie in een metrostelsel bij het station Maalbeek in Brussel. Op enkele politiek correcte naïevelingen na die
ons vroeger trachtten wijs te maken dat er in België geen onveiligheid was, hoogstens een onveiligheidsgevoel, wist iedereen dat dit
(spijtig genoeg) ooit eens zou gebeuren. Zoals te verwachten was, waren de daders teruggekeerde Syriëgangers met de Belgische
nationaliteit. Balans: een 35-tal doden, de drie daders inbegrepen, en een 340-tal gewonden. Onder de slachtoffers bevonden zich
personen van allerlei nationaliteiten. Volgens de Thaise ambassade in Brussel waren er onder de getroffenen geen Thais. Dit is juist,
maar… het scheelde niet veel of ook enkele Thais waren het slachtoffer geworden van deze laffe terreurdaad van IS (Islamitische
Staat).
Twee Thais, die mijn echtgenote en ik zeer goed kennen, zijn die dag ternauwernood ontsnapt aan de aanslagen op de luchthaven van
Zaventem. Daar een ervan niet graag heeft dat ik zijn verhaal vertel, respecteer ik zijn wens en vertel onze lezers enkel het verhaal van
Pai. Zij was indertijd een van onze Thai Belles en trad regelmatig op met onze dansgroep. Haar echtgenoot Ghislain zond me
onderstaand verhaal voor publicatie in onze nieuwsbrief. We laten hem hier aan het woord.

Pai vertelt haar verhaal in een TV-studio in Bangkok

Die dinsdagmorgen was ik met mijn echtgenote Pai op Zaventem aangekomen. Zij zou om 10.10 uur met Etihad Airways naar Thailan d
vertrekken. Ze had al ingecheckt en we wachtten nog wat tussen de menigte in de vertrekhal. Doordat Pai nog naar het toilet wilde,
hadden we de menigte in de vertrekhal even verlaten. Terwijl zij op het toilet was, wachtte ik een 50-tal meter verder op haar aan de
uitgang van de toiletten. Het was toen dat de bommen afgingen.
Ik werd op de grond gegooid maar was ongedeerd. Pai kwam een minuut later uit de verwoeste toiletten, waar de spiegels aan de
lavabo’s in stukken waren gesprongen en verscheidene mensen glasscherven in hun gezicht hadden gekregen. Pai was echter
ongedeerd en samen zijn we naar terminal B gelopen; zelfs daar lagen de verlaagde plafonds tegen te grond.
Ik kon Pai nog snel naar de ‘gates’ brengen, waarna ik door de politie met de hele groep via uitgangen naar buiten werd gebracht. Door
straten en opritten over te steken ben ik tot bij mijn auto geraakt die in de parking stond. Daarna duurde het tot ’s avonds voor ik terug
iets van haar hoorde. De groep in de gates was eerst naar een vliegtuighangar gebracht, geregistreerd en later met een karavaan
bussen naar de Brabanthal in Leuven gebracht. Ik heb haar daar ’s avonds opgehaald en samen hebben we de nacht doorgebracht bij
kennissen in Brussel.
Op vrijdag 25 maart is ze dan vanop Schiphol naar Bangkok vertrokken waar ze zaterdagmiddag 26 maart is aangekomen. Haar
bagage, handbagage en laptop bevonden zich toen nog steeds in een bewaakte hangar op Zaventem.

Nog enkele foto’s van Pai in de TV-studio

Daar de aanslagen in een rond Brussel inmiddels wereldnieuws waren geworden, werd Pai hierover geïnterviewd door een Tv-station
in Bangkok. Ghislain was zo vriendelijk om me hiervan enkele foto’s op te sturen om in onze nieuwsbrief te plaatsen.

13. Boek uw vakantie bij Adventures Globe!
Ontdek de wereld op uw eigen manier. Daar staat Adventures Globe voor! We richten ons op
diverse reisbestemmingen en reistypen waarbij de reisbeleving van onze klanten altijd centraal staat.
Iedere reis is een unieke belevenis voortkomend uit hoe u de vakantie beleeft en de wereld ontdekt,
of het nu gaat om een spannende rondreis, een reis vol natuur en culturele ontdekkingen of een
ontspannen strandvakantie. Daarom hanteert Adventures Globe het concept 'reizen zoals u dat wilt’.
Persoonlijk advies gebaseerd op deskundigheid en ervaring vormt daarvoor de basis. We werken
samen met de beste lokale partners en kunnen daarom het meest uitgebreide assortiment
aanbieden tegen de beste prijs. In ieder land waar u reist, bieden we u het programma en de
begeleiding die u wenst.
Voor meer informatie kijkt u op onze website www.adventuresglobe.nl of stuurt u een mailtje naar
info@adventuresglobe.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer +31 10 750 9858.

14. ‘Une Journée en Thaïlande’ op 29 mei 2016 in het Parc Reine Astrid te 6000 Charleroi
Op 29 mei 2016 heeft er tijdens de zondagse markt in het Parc Reine Astrid (Koningin Astrid Park) te 6000 Charleroi vanaf 11 uur
ook een Thaise markt plaats onder de naam “Une Journée en Thaïlande” (een Dag in Thailand). De toegang is gratis. Voor meer
informatie kan u terecht op het nummer 0477-46.20.58 of (in het Thai) op het nummer 0494-16.97.46.

15. Op 4 en 5 juni 2016 vindt ‘Groetjes uit Thailand’ opnieuw plaats in Almere (Flevoland)
Op zaterdag 4 (van 10.00 tot 21.00 uur) en zondag 5 juni 2016 (van 10.00 tot 20.00 uur) heeft de zevende editie plaats van het
‘Groetjes uit Thailand’ Festival in Flevoland. Ditmaal heeft het echter plaats op een nieuwe locatie, namelijk het TMG partycentrum
op de Sumatraweg 22 te 1335 JM Almere, waar de festiviteiten onder alle weersomstandigheden kunnen plaatsvinden.
De nieuwe locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de trein prima bereikbaar en beschikt over vele gratis parkeerplaatsen.
De toegang is zoals steeds gratis.
In en rond de nieuwe locatie heeft de Thaise gemeenschap opnieuw alles uit de kast gehaald om bezoekers te laten genieten van de
Thaise cultuur, keuken en sfeer, met onder meer stands en talloze optredens.
Het thema voor dit jaar is ‘Thai Food: proef de verrukkelijke smaken van Thailand’. Tijdens het festival brengen meer dan 20
standhouders het beste wat Thailand op culinair gebied heeft voortgebracht.
Daar het festival in zeer sterke mate afhankelijk is van de inkomsten uit de verkoop van drank op de festivallocatie, is het niet
toegestaan om zelf etenswaar of drank mee te nemen. Alleen dan kunnen de organisatoren ook volgend jaar een gratis festival
aanbieden. Houdt er dus rekening mee dat de beveiligingsmedewerkers het recht hebben om in geval van twijfel uw tas te controleren.
‘Groetjes uit Thailand’ dankt u bij voorbaat voor uw begrip hiervoor!
Meer informatie vind je op de website http://www.groetjesuitthailand.nl/. Geniet die dagen met de ganse familie van de Thaise
gastvrijheid!

16. Word klant bij onze sponsors! (deel 1)
RaanAsia is een conceptwinkel in Aziatische voeding, groenten en non-food,
gelegen te 8000 Brugge (Sint-Pieters), Oostendsesteenweg 135. Men vindt
er allerlei originele voedingsproducten uit Thailand (hun specialisatie), de
Filippijnen, Japan, China, Maleisië, India, Indonesië, Vietnam, Laos, Korea,
Singapore, Hong Kong, Sri Lanka, enz. RaanAsia streeft naar een compleet
assortiment met prijzen die gemakkelijk de concurrentie aankunnen. Meer
informatie over RaanAsia vind je op de website www.raanasia.be.
Bezoekers van Thaise markten en festivals in België en Nederland zijn haar al regelmatig
tegengekomen. In haar stand of kraam kan je terecht voor allerlei oosterse hebbedingentjes, zoals
fantasiejuwelen, handtassen, kleding, decoratieve voorwerpen, enz. Alles wordt rechtstreeks
ingevoerd vanuit Thailand zodat Nattaya haar waren aan zeer scherpe prijzen kan aanbieden.
Tenzij Nattaya die dagen op een Thaise markt staat, kan je ook terecht in haar winkel in de
Kerkstraat 1 te 1560 Hoeilaart. Hij is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 u. tot 18.00 u.
Voor meer informatie, bezoek haar website www.nattaya-boutique.com of bel naar 00 (32) 2 304
68 80 (winkel) of 00 (32) 487 340 162 (gsm). Haar e-mailadres is nattaya79@hotmail.com.
Siam Olie, ook wel ‘de gouden vloeistof met het groene dopje’ genoemd, is een zeer veelzijdig
product. Zo is Siam olie niet alleen ideaal als massageolie, maar is het ook geschikt voor de
huidverzorging en kan het worden gebruikt bij huidaandoeningen.
Als geen ander volk ter wereld kennen de Thais immers de kunst van de massage en weten ze dat
Siam Olie hen hierbij kan helpen. De olie vergemakkelijkt niet alleen het glijden van de handen over
de huid maar geurt ook prettig. De etherische extracten van lotusbloesem en jasmijn hebben een
ontspannende werking, waardoor de huid fris en zacht aanvoelt.
Ook voor huid-, gezicht- en haarverzorging is Siam Olie geschikt voor het hele lichaam, vooral als
bodylotion na bad, zon of zonnebank. De olie wordt gemaakt op basis van amandelolie en Aloë Vera
met daaraan toegevoegde extracten van lotusbloesem en jasmijn. Siam Olie verzorgt en voedt de
huid en wordt onmiddellijk opgenomen waardoor ze niet vettig aanvoelt. Wil je meer weten over
Siam Olie ga dan eens kijken op hun website www.siamolie.be langs waar je de olie kan bestellen.
Eventuele vragen mail je naar info@siamolie.be.
Op de Kuringersteenweg 82 te 3500 Hasselt bevindt zich Thai Supermarket.
Dit is een supermarkt die zich toespitst op Thaise producten voor liefhebbers
van de Thaise keuken en avontuurlijke zielen die op culinair gebied iets nieuws
willen ontdekken. Neem eens een kijkje in hun ruim assortiment. Je zult er altijd
met een glimlach geholpen worden en een antwoord krijgen op al jouw vragen.
Meer informatie vind je op hun website www.thaisupermarket.be.
Isaan Thai café, karaoke en lounge is een klein maar knus en modern café in de
Breydelstraat 26 te 2018 Antwerpen. Gelegen tussen het Centraal Station, de
Franklin Rooseveltplaats en Chinatown, bevindt het zich echt in hartje Antwerpen. In
dit veelzijdig café kunt u zowel lekker aan de bar hangen, als gezellig in de lounge
hoek zitten. ’s Avonds verandert het café in een karaoke lounge waar u een liedje
mee kan zingen in het Engels of het Thai. Iedere vrijdag en zaterdag hebben ze er
een Thaise en Belgische DJ die er met de juiste muziek weer een groot feest van
maken. Soms zijn er gastoptredens van Thaise zangers of andere activiteiten. Het
café is alle dagen, behalve zondag, open van 2 uur ’s middags tot diep in de nacht.
Meer over Isaan Thai café vind je op hun website www.isaanthaicafe.be, die zowel
in het Nederlands, Thai als Engels is. Het e-mailadres is info@isaanthaicafe.be.
Huur in vertrouwen een prachtig nieuw luxe vakantieappartement in Phuket in het zuiden van
Thailand op slechts 700 meter van het mooie strand van Patong Beach. De eigenaars ervan,
Bert en Kim van Hees, spreken beiden Nederlands. Het vakantieappartement bevindt zich in
‘The Haven Lagoon’ in een rustige zijstraat op 75 meter van de hoofdstraat naar het centrum.
Als huurder mag je gratis gebruik maken van de fitnessruimte, het zwembad en de overdekte en
bewaakte parking. Op hun website www.vakantiehuisphuketthailand.nl vind je alle nodige
informatie. Je kan Bert en Kim ook contacteren via een mailtje naar gvhees@hetnet.nl of een
telefoontje naar 00 31 (0)6-2277 1029.
Dasy Design International Co., Ltd. is een toonaangevend bedrijf dat niet
alleen kwalitatief hoogstaande merken nagellak, kunstnagelproducten en spa
producten importeert, maar daarnaast ook een opleidingscentrum heeft.
Hier worden door internationaal gecertificeerde docenten cursussen
verzorgd van het niveau van beginner tot opleider en dit zowel in het Thai als
in het Engels. Dasy Design vind je in Thailand op het adres Sukhumvit Villa,
28/20 Sukhumvit Rd. 36, Klongton Klongtoey, 10110 Bangkok, Thailand.
Het telefoonnummer is +66-22 58 22 68. Meer informatie vind je op hun tweetalige (Engels en Thai) website www.dasydesign.com.
Klik ook op www.facebook.com/dasydesigninternational om hun Facebookpagina te bezoeken.
Goed nieuws voor onze leden en lezers! Zij krijgen nu 10% korting (in plaats van 5%)
wanneer ze bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170,
een bungalow online boeken via de website www.paradisebungalows.net. Ze dienen
wel eerst een mailtje te sturen naar info@paradisebungalows.net waarna ze een
"corporate/promotie code" per mail teruggestuurd krijgen die ze moeten invullen in het
boekingsprogramma. Voor foto’s zie https://www.facebook.com/paradisebungalows.

17. Kanchanaburi en het werkelijke verhaal van de Brug over de Kwae Rivier
Van januari 2008 t/m december 2010 ben ik redacteur geweest van ‘Sawasdee’, het prachtige driemaandelijkse ledenblad van de vzw
Thaibel dat toen op papier en in kleur verscheen. Een kostelijke zaak, vandaar dat het blad enkel naar leden, sponsors en bijzondere
bestemmelingen zoals de Thaise ambassade in Brussel, werd verstuurd.
Ik heb daar destijds heel wat reportages en verhalen in geschreven, meestal onder de pseudoniemen ‘GeeTwee’ of ‘ErGee’. Ook al zijn
die reportages een aantal jaren oud, sommige zijn nog altijd de moeite van het lezen waard. Onderstaand volgt een samenvoeging van
twee reportages die respectievelijk in oktober 2009 (Kanchanaburi) en januari 2010 (Het werkelijke verhaal van de Brug over de Kwae
Rivier) werden gepubliceerd in het ledenblad Sawasdee. De nieuwe titel luidt thans: ‘Kanchanaburi en het werkelijke verhaal van de
Brug over de Kwae Rivier’.
De provincie Kanchanaburi, die aan Myanmar (het vroegere Birma) grenst, is de op drie na grootste provincie van Thailand. De
gelijknamige provinciehoofdstad ligt ongeveer 130 km van Bangkok en is vanuit de Thaise hoofdstad gemakkelijk per lijnbus te
bereiken. De stad werd destijds gesticht door Koning Rama I als een eerste verdedigingslijn tegenover eventuele aanvallen van de
Birmezen die vanuit de ‘Drie Pagoden Pas’ Thailand zouden kunnen binnenvallen. Bij toeristen is Kanchanaburi voornamelijk bekend
van de ‘Brug over de River Kwai’ (wat in feite ‘Kwae’ moet zijn) en de Birma-spoorweg die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
aangelegd door de Japanners om hun troepen in Birma te bevoorraden.

Ook op deze in Thailand gekochte prentkaart staat ‘River Kwae’ vermeld

Sir Alec Guinness als luitenant-kolonel Nicholson

De brug heeft haar bekendheid voornamelijk te danken aan de Engelse speelfilm “The Bridge on the River Kwai” die in 1957 door
regisseur David Lean werd gemaakt - om de trailer van film te zien klik je op https://youtu.be/SFMmJMNRv-Q - naar het in 1952
gepubliceerde boek van Pierre Bouille ‘Le Pont de la Rivière Kwaï’. Dezelfde Franse auteur zou in 1963 nog een ander bekend boek
schrijven waarvan er verschillende filmversies werden gemaakt, namelijk ‘La Planète des Singes’ (De Apenplaneet).
De naam van de rivier waarover de brug werd gebouwd is niet Kwai (het Thaise woord voor ‘buffel’) maar Kwae. In feite zijn er twee
rivieren, namelijk de Kwae Yai (Grote Kwae) en de Kwae Noi (Kleine Kwae). De brug ligt over de Kwae Yai, vlak voor hij samenvloeit
met de Kwae Noi, om vervolgens de Mae Klong te vormen.
Maar laat ons terugkeren naar de befaamde film die niet in Thailand maar in Sri Lanka werd opgenomen en het verhaal vertelt van
Britse krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Thailand een brug over een rivier moeten bouwen. De film kreeg 7
Oscars waarvan een voor beste film en een voor beste regie. Ik herinner me nog dat de film in Antwerpen 59 weken aan één stuk in de
zalen liep. Zelfs voor die tijd, toen er nog geen concurrentie was van televisie, internet, video en DVD, was dit een record.

Kolonel Saito en luitenant-kolonel Nicholson

De brug in de film ziet er gans anders uit dan de echte brug

In de film is kolonel Saito (rol gespeeld door Sessue Hayakawa) de bevelhebber van de Japanners en is de Britse luitenant-kolonel
Nicholson (rol gespeeld door Sir Alex Guiness) de bevelhebber van de krijgsgevangenen. Omdat het volgens de internationale
conventies niet geoorloofd is om gevangen officieren handenarbeid te laten verrichten, weigert Nicholson te werken en verbiedt hij ook
zijn officieren om dit te doen, wat een eerste conflict uitlokt tussen hem en Saito. Het werk onder leiding van de Japanners wil niet
vlotten en uiteindelijk geeft Saito toe aan de eisen van Nicholson.
Deze bouwt met zijn manschappen een schitterende brug waar ze, zo zegt hij het zelf, als Britten trots kunnen op zijn. Intussen is een
geallieerd commando onderweg om de brug te vernietigen. Slechts op het laatste moment realiseert Nicholson, die niet wil dat ‘zijn’
brug vernietigd wordt, zich dat hij al die tijd voor de vijand heeft gewerkt. De film handelt niet echt over collaboratie van Britse
krijgsgevangenen maar wil laten zien hoe een persoon die het in principe goed meent, toch een verkeerde keuze kan maken. Hoewel
de gebeurtenissen voor een deel op waarheid berusten, is er door critici op gewezen dat er over de loyaliteit van de echte En gelse
bevelhebber, namelijk luitenant-kolonel Philip Toosey, geen twijfel kon bestaan.

Na het bekijken van de film die 161 minuten duurt en waar op enkele piepkleine rolletjes na, geen vrouwen in voorkomen, heb je echt
niet het gevoel dat hij bijna 60 jaar oud is. Het verhaal zit goed in elkaar en zelfs nu misstaat de film niet op visueel vlak. De al in 1914
door de Britse luitenant F.J. Ricketts geschreven en toen al populaire ‘Colonel Bogey March’ is regelmatig te horen in de film. Iemand
die de film heeft gezien en, al is het jaren later, de mars opnieuw hoort, denkt automatisch terug aan de speelfilm. Wil je het lied horen,
klik dan op: https://www.youtube.com/watch?v=CB8F8g1-4Uw.
Niet alleen wat de persoon van de Britse bevelhebber betreft, ook op andere punten wijkt de film af van de werkelijkheid:
1. zo waren de Japanners heel goed in staat om zelf de Birmaspoorlijn aan te leggen;
2. in plaats van één waren er twee bruggen: een van staal en een van hout;
3. beide bruggen werden door vliegtuigen vernietigd en niet door een commando-eenheid opgeblazen;
4. in de kampen trof men niet alleen westerlingen en Japanners aan, er werkten ook heel wat Aziaten aan de brug en de spoorlijn.
We vergeten thans de film en richten ons op wat er werkelijk is gebeurd. Het besluit om de spoorweg te bouwen werd door de
Japanners genomen als gevolg van de vernietiging van een groot deel van hun marine in de slag bij Midway in juni 1942. Ze wilden dat
ook de mogelijkheid bestond om hun troepen over land te bevoorraden. Ze waren er zich van bewust dat dit geen gemakkelijke taak
zou worden. In 1910 hadden de Britten al de slaagkansen voor de aanleg van een spoorweg die Birma met Thailand zou verbinden,
onderzocht. Het project werd toen ter zijde geschoven vanwege het moeilijk begaanbare terrein, de tropische ziekten en de moessons
(regenperiode). De bouwkundige ingenieurs in Tokio waren echter van mening dat ze het plan konden uitvoeren.
Het werk aan de spoorweg begon op 16 september 1942 en hoewel de geallieerden hadden berekend dat het minimaal 5 jaar zou
duren om de 415 kilometer lange - 263 km in Thailand en 152 km in Birma - en één meter brede spoorlijn tussen Nong Pledok
(Thailand) en Thanbyuzayat (Birma) aan te leggen, was ze al na 16 maanden voltooid. Als men weet dat luitenant-generaal Shimada
Nobu, commandant van het 9e spoorwegregiment, en 11 andere hoofdofficieren bij een vliegtuigongeluk vlakbij de Drie Pagoden Pas
om het leven kwamen, en hun taak werd overgenomen door onervaren jonge Japanse legerofficieren die al eens verkeerde
berekeningen maakten, moet men toegeven dat op bouwkundig gebied de aanleg van de spoorlijn een ongelooflijk knap staaltje va n
vakmanschap was.
Op menselijk vlak echter was het resultaat een regelrechte ramp: 15.000 geallieerde krijgsgevangenen stierven aan uitputting, ziekte
en ondervoeding tijdens de bouw van de spoorweg. De dodenlijst telde ongeveer 7.000 Britten, 4.500 Australiërs, 3.272 Nederlanders
en 131 Amerikanen. De Fransen in Indochina, die een diplomatiek akkoord hadden gesloten met de Japanse bezetter, hebben nooit
moeten meewerken aan de spoorlijn.

Het Birma-Siam Monument te Arnhem (foto Internet)

Grafsteen van een Nederlandse infanteriesoldaat in Kanchanaburi

Onder de Nederlanders waren veel militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en Nederlanders uit het toenmalig
Nederlands-Indië, thans Indonesië. Hun namen zijn te lezen op gedenkplaten die werden onthuld bij het ‘Birma-Siam Monument’ in de
tuin van het Militair Tehuis en Museum Bronbeek te Arnhem. Het monument stelt de drie pagoden voor bij de gelijknamige bergpas op
de grens van Birma (Myanmar) met Siam (Thailand).
Persoonlijk ben ik jaren bevriend geweest met een ex-KNIL-militair die indertijd aan de dodenspoorweg, zoals de Birma spoorweg ook
wordt genoemd, heeft gewerkt. Zijn vader was een Nederlander en zijn moeder een Indonesische uit Sulawesi. Vóór de Tweede
Wereldoorlog was hij samen met zijn Vlaamse echtgenote naar Nederlands-Indië vertrokken voor een loopbaan als militair bij het KNIL.
Door de inval van de Japanners werd zijn vrouw, samen met hun twee zonen, in een Japans kamp geïnterneerd en werd hij als
krijgsgevangene op transport gezet naar Thailand om er aan de spoorlijn te gaan werken. Zowel zijn echtgenote, hun kinderen als
hijzelf hebben de oorlog overleefd en zijn later, toen Indonesië onafhankelijk werd, naar Nederland teruggekeerd.
In de bijna dertig jaar dat ik tot aan zijn dood met hem bevriend ben geweest, heb ik hem op twee uitzonderingen na, zelden iets horen
vertellen over zijn leven als krijgsgevangene. Die twee verhalen wil ik onze lezers echter wel vertellen. Zo was hij zeer te spreken over
het medeleven van de Thaise vrouwen. Hij vertelde dat wanneer ze als uitgehongerde krijgsgevangenen in een Thais dorp kwamen en
hun hand uitstaken om iets eetbaars te krijgen, de Thaise vrouwen hen altijd iets gaven. Het maakte geen verschil of het een arm of
een rijk dorp was, steeds werd er gegeven. Het was een gebaar dat hij nooit zou vergeten, temeer daar in januari 1942 de Thaise
regering onder Plaek Pibul Songkram een alliantie had gesloten met Japan en de krijgsgevangenen in principe vijanden waren van de
Thais. Ik ben dan ook blij dat ik dit meer dan 20 jaar na zijn dood aan onze Thaise lezeressen kan vertellen. Eerlijkheidshalve moet ik
er aan toevoegen dat hij minder te spreken was over de Thaise mannen; die durfden wel eens iemand aan de Japanners verraden.

Een ander verhaal dat hij me vertelde was, zo noemde hij het zelf, er een van ‘positief racisme’. Het gebeurde toen ze als
krijgsgevangenen op weg naar Thailand een tussenstop maakten in Singapore en een van de Japanse bewakers een oorveeg gaf aan
een Nederlander. Duitse matrozen, van wie de onderzeeër aangemeerd lag in Singapore, zagen dit gebeuren en een van hen stapte
naar de Japanner toe die geslagen had en gaf hem op zijn beurt een flinke muilpeer waarbij hij zei: “Jij zult geen blanke slaan!”. Hoewel
de Duitsers de geallieerden waren van de Japanners, koos de matroos partij voor de Nederlander omdat ze beiden tot hetzelfde blanke
ras behoorden. Een racistisch motief dat door de krijgsgevangen echter als zeer positief werd ervaren.
Bij de aanleg van de spoorweg stierven er niet alleen geallieerde krijgsgevangen maar, en dat wordt al eens vergeten, ook een 100.000
Aziatische arbeiders, onder wie vele Thais, Birmezen, Maleisiërs en Indonesiërs, die in feite meer slaven dan arbeiders waren en van
wie het lot soms erger was dan dat van de krijgsgevangenen. Het juiste aantal Aziatische slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog
zijn gestorven door hun werk voor de Japanse Arbeidsdienst zal waarschijnlijk nooit bekend geraken; aan het eind van de oorlog
vernietigde het keizerlijk Japans leger immers alle documenten.

Het geeft altijd een feestelijk gevoel als er een trein over de brug rijdt. Zelfs de reizigers zwaaien naar de passanten

Een van de meest beruchte plekken langs de Birma spoorlijn was ongetwijfeld de Hellfire Pass, een 1200 meter lange en 5 meter brede
passage door een berg die onder erbarmelijke omstandigheden door krijgsgevangenen en dwangarbeiders moest worden uitgehakt.
Van de 1000 man die er aan werkten waren er, nadat het werk drie maanden later voltooid was, nog slechts een 300-tal in leven. Om
ook ‘s nachts te kunnen werken zorgden olie- en carbidlampen voor de nodige verlichting, vandaar de naam Hellfire Pass.
Kort voor het einde van de wereldoorlog slaagden geallieerde bommenwerpers er in drie overspanningen in het midden van de stalen
brug over de Kwae te verwoesten. In het kader van de herstelbetalingen na de oorlog werden de boogvormige brugdelen door de
Japanners vervangen door twee grote rechthoekige overspanningen. De inscriptie ‘Made in Japan’ die er op staat doet wel heel cynisch
aan.
Na de oorlog werd de spoorlijn door de geallieerden verkocht aan de Thaise regering voor vijftig miljoen baht. De Britten hadden echter
al ettelijke kilometers spoor bij de Birmaanse grens afgebroken en aan de rest van de spoorweg moesten er heel wat
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Van de oorspronkelijke spoorlijn is thans nog slechts een deel bewaard gebleven. Zo
passeert er enkele keren per dag een trein het Wang Pho viaduct, een hoog houten viaduct dat tegen een rotswand is gebouwd en
waarschijnlijk nog voor een groot deel uit oorspronkelijk bouwmateriaal bestaat. In 1999 heb ik samen met khroe Oua de trein genomen
naar Kanchanaburi. De rit over het Wang Pho viaduct was iets onvergetelijk. De reizigers stonden recht om door de open ramen t e
kijken naar het niet te missen uitzicht. Bij de volgende stopplaats stapten de meesten, voornamelijk toeristen, echter uit en maakten we
de rit naar Kanchanaburi in een bijna lege trein. Op het einde reed de trein over de beroemde brug, zodat deze rit twee toeri stische
hoogtepunten kende.

Gekleurde lichten en Japanse wachthuisjes op de brug tijdens de “River Kwai Bridge Week”

De brug is een schakel in de spoorlijn tussen Kanchanaburi en Nam Tok waar de lijn eindigt. De brug wordt niet alleen door tr einen
gebruikt, maar ook door grote aantallen voetgangers: mensen die op weg zijn naar de stad of naar huis, of toeristen die er gewoon
eens willen over wandelen. Voor een aankomende trein hoef je niet bang te zijn. Deze rijdt niet alleen traag, maar geeft voldoende
fluitsignalen zodat je tijd hebt om een veilig plekje te vinden in een van de vele nissen tussen de overspanningen.

Eind november, begin december, vormt de brug het decor voor een drukbezochte licht- en geluidshow die bij het vallen van de avond
wordt opgevoerd tijdens de River Kwai Bridge Week en die het bouwen, inhuldigen en vernietigen van de brug weergeeft. Dit gebeurt
met veel lawaai en rook - ik heb het in 2005 meegemaakt - en is zeer indrukwekkend. Rond de brug staan er dan Japanse wachttorens
opgesteld die de sfeer van de Tweede Wereldoorlog moeten oproepen. Soms leek het zo echt dat als ik bepaalde Japanse toeristen
observeerde die er naar keken, ik de indruk kreeg dat ze alle momenten ”Banzai” konden gaan roepen.
De doden, die aanvankelijk langs de spoorweg werden begraven, zijn later herbegraven op drie erevelden: Chungkai en Kanchanaburi
in Thailand en Thanbyuzayat in Myanmar. Ze werden aangelegd op initiatief van de Commonwealth War Graves Commission, de
Britse zusterorganisatie van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting. Doordat er op de drie rustplaatsen ook Nederlandse militairen
liggen, zijn ze door de Nederlandse overheid erkend als officieel Nederlands ereveld.

De begraafplaats in Kanchanaburi wordt zeer goed onderhouden

De begraafplaats van Kanchanaburi, die aan de hoofdweg ligt, vlak bij het spoorwegstation, wordt het meest bezocht en is ook het best
onderhouden. Een bezoek aan deze begraafplaats is dan ook een must voor iedereen die de stad bezoekt. Naast de ingang staat er
een groot bord met daarop een tekst in het Thai, Nederlands en Engels. Ik heb er toen een Nederlandstalige uitgave gekocht van het
boek “Het spoor des doods - De brug over de River Kwae”, dat heel veel vertelt over de aanleg van de spoorweg, het bouwen van de
brug en het leven van de krijgsgevangenen. Het boek is geïllustreerd met vele zwart-witfoto’s. Alleen spijtig dat de Nederlandse tekst,
evenals de lay-out, nogal slordig oogt. Toch vind ik het boek een aanrader voor iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is.
De stad telt ook twee musea in verband met de Tweede Wereldoorlog. Zo is er het in 1977 opgerichte JEATH museum aan het eind
van Lak Muang Road. De naam JEATH staat voor de beginletters van de betrokken oorlogvoerende landen: Japan, Engeland,
Australia, Thailand en Holland. Het museum is een replica van een primitieve uit bamboe gemaakte barak waarin de krijgsgevangenen
destijds verbleven. Er worden gebruiksvoorwerpen, documenten, krantenknipsels, tekeningen, schilderijen en (ook Nederlandse)
brieven getoond die meestal door gevangenen die de oorlog hadden overleefd, ter beschikking werden gesteld. Verder zijn er nog
pistolen, messen, helmen en veldflessen te zien, evenals een grote bom die bestemd was om de brug te vernietigen.

De geallieerde bom die te zien is in de bamboebarak van het JEATHmuseum, was bestemd voor de vernietiging van de beroemde brug

Khroe Oua (vooraan) en Mallika (achteraan) in de
uit bamboe gemaakte barak van het museum

Het JEATH-museum werd niet opgericht om haat tussen Japanners en de bewoners van de betreffende landen te kweken of levendig
te houden. Het wil enkel een waarschuwing zijn en tonen dat niets erger is dan oorlog. Haat en vijandschap mogen niet eeuwig duren.
Vrede moet het geweld altijd overwinnen. Wanneer men het museum, dat vlak naast de rivier gelegen is, verlaat en afdaalt naar het
water, wacht de bezoeker een verrassing: er staat namelijk een standbeeld van een… Japanner. Wie verwacht nu zoiets op deze plek?
Wanneer men echter de tekst leest, die op het voetstuk is aangebracht, wordt alles duidelijk:
“Mr. Takashi Nagase (Fujiware) born in Okayama city, Japan, on 1918. He was a university student before he joined the Japanes e
army. Later the army sent him to work in the Death Railway construction from Thailand to Myanmar (1941-1943) as an interpreter for
the Japanese military police.
After World War II finished, he was one of a grave-searching party searching for graves of P.O.W.’s who passed away.

Because of this, he had a change of heart about the Japanese actions. He devoted himself to society. He became ordained as a
Buddhist monk to dedicate merits to the departed ones. He established the River Kwae Peace Foundation that had given thousands of
scholarship to the poor students in Kanchanaburi for many years.”
Onderstaand een foto uit december 2008 met daarop Theo De Wijs, onze eerste Nederlandse student, Thierry Devos, destijds
redacteur van Chookdee Magazine en Guido Goossens (ikzelf), toen redacteur van het ledenblad Sawasdee. Ze staan samen met
echtgenote Jeed, Mallika en khroe Oua in een van de nissen van de brug over de Kwae. Verder nog een foto van de toegang tot de
barak van het JEATH-museum (onder de wachttoren) en van het standbeeld van Mr. Takashi Nagase.

Een ander museum is het nieuwe “WW II museum” dat in feite een mix is van een tempel en een museum. Buiten een verzameling
memorabilia uit WO II worden er ook Boeddhabeelden en oude Thaise wapens getoond.
De aanleg van de spoorweg leverde voor Thailand ook een in historisch opzicht belangrijke vondst op. Zo ontdekte een Nederlandse
krijgsgevangene in de omgeving van het huidige stadje Ban Khao voorwerpen waarvan hij dacht dat ze afkomstig waren uit het
Neolithicum. Het Neolithicum of de ‘jonge steentijd’ is een prehistorische periode die circa 11.000 voor Christus begon en gekenmerkt
werd door de overgang van een samenleving van rondtrekkende jagers en voedselverzamelaars naar een samenleving van mensen
die in nederzettingen woonden en aan landbouw en veeteelt deden. Het zou tot 1961 duren voor een Thais-Deense archeologische
expeditie de vondsten bevestigde en daarmee een nieuw hoofdstuk in de Thaise prehistorie schreef. Niet ver van de eerste
opgravingen is er een klein museum waar een deel van de vondsten te zien is.
Thans is het tijd om het echte verhaal te vertellen dat schuil gaat achter het bouwen van de brug, of beter gezegd, de brugge n want
zoals al eerder gezegd waren het er twee: een houten brug die thans verdwenen is, en een stalen brug die er nog steeds ligt. Zoals
men zal merken had de echte bevelhebber van de Britten, namelijk luitenant-kolonel Philip Toosey, buiten zijn rang niets gemeen
met de fictieve Britse luitenant-kolonel Nicholson uit de film.
Luitenant-kolonel Philip Toosey was de soort van bevelhebber dat iedere soldaat zich zou wensen. Hij
was niet alleen een bekwaam officier maar was ook bekommerd om zijn mensen. Geboren op 12
augustus 1904, was hij 35 jaar oud toen hij zoals vele andere Europese mannen in augustus 1939 werd
gemobiliseerd.
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 België, Nederland en Frankrijk binnenvielen en niets de zegevierende
Duitse pantserdivisies kon stoppen, moest hij na een korte actie in België met vele anderen van het
Britse expeditieleger via het Franse Duinkerke naar Engeland vluchten. In 1941 werd hij na een
opleiding aan de Britse Senior Officers’ School gepromoveerd tot luitenant-kolonel en in oktober 1941
scheepte hij, samen met zijn eenheid, in naar Singapore.

Philip Toosey
(Photo copyright The
Toosey Family Collection)

De havenstad Singapore was de belangrijkste Britse marinehaven in het gebied van de Stille Oceaan.
De diepwaterhavens waren uitstekend toegankelijk voor zware oorlogsschepen. Het eiland, dat zeer
goed verdedigd was tegen een landing vanuit zee, werd zowat beschouwd als het ‘Gibraltar van het
Oosten’ en had de reputatie van ‘onneembaar’ te zijn. De sfeer in Singapore was er een van een
onbezorgd en ongefundeerd koloniaal superioriteitsgevoel. Aan de kant van de smalle waterweg die het
eiland van het vasteland van Maleisië scheidde, was er echter van serieuze verdedigingswerken geen
sprake.

De Japanners, die via spionnen de situatie goed kenden, zouden daarom het eiland vanaf de landzijde aanvallen. Eerst werd Mal akka,
een staat in Maleisië, veroverd en nadien Singapore. De Britten, die geen rekening hadden gehouden met een aanval vanuit het door
malaria vergeven Malakka, liepen hier - zo noemde Churchill het zelf - een van de grootste militaire nederlagen uit hun geschiedenis
op. Op 15 februari 1942 braken de Japanse troepen, die wat getalsterkte betrof flink in de minderheid waren, door de l aatste Britse
verdediging en dezelfde dag nog tekende de Britse bevelhebber luitenant-generaal Arthur Persival de overgave. Ongeveer 130.000
Britse, Australische en Indische militairen werden krijgsgevangen genomen. Het was de grootste overgave van Brits militair personeel
in de Tweede Wereldoorlog. De Japanners, die normaal tot de laatste man vochten, vonden dit onbegrijpelijk en hadden er ook niet op
gerekend om ineens voor zoveel krijgsgevangenen te moeten zorgen. Eerst lieten ze hen in Singapore allerlei herstellingswerken
uitvoeren tot ze later met een groter en ambitieuzer plan op de proppen kwamen, namelijk de aanleg van een 415 km lange spoorweg
die Birma met Thailand zou verbinden.
Op 12 februari 1942, enkele dagen voor de overgave van Singapore, kreeg luitenant-kolonel Philip Toosey, die zich zeer dapper had
gedragen tijdens de verdediging van Singapore en zich als een uitstekende leider had geprofileerd, de opdracht van zijn overs ten om
Singapore te verlaten en zich te vervoegen bij diegenen die werden geëvacueerd. Toosey weigerde dit echter; hij wou bij zijn
manschappen blijven en hen in gevangenschap volgen.

Na de val van Singapore werd hij samen met vele andere krijgsgevangenen overgebracht naar Thailand waar hij in het
krijgsgevangenkamp van Tamarkan terecht kwam, dat op een vijftal kilometer van Kanchanaburi gelegen was. Hoewel het in strijd was
met de Conventie van Genève werden de krijgsgevangen, samen met een groot aantal Aziatische arbeiders, verplicht om aan de
aanleg van de Birma-spoorweg te werken. In het Tamarkan kamp kreeg men als taak om twee spoorwegbruggen, een houten en een
metalen, over de Kwae Yai (Grote Kwae) te bouwen. Toosey wist dat een weigering om mee te werken aan de bouw van de bruggen
de dood van de weigeraars zou betekenen. Wat hij wel kon doen was er zo goed mogelijk voor zorgen dat de 2000 geallieerde
krijgsgevangenen die onder zijn hoede stonden, hun gevangenschap konden overleven. Hij zorgde niet alleen voor een strenge
discipline in het kamp, maar lette er op dat, in zoverre het mogelijk was, alle regels betreffende netheid en hygiëne werden
gerespecteerd.
Hij streefde ook een politiek van eenheid en gelijkheid na. Zo weigerde hij een aparte mess of accommodatie voor de officieren. Hij
beval ook zijn officieren om, waar het nodig was, tussen te komen om hun manschappen te beschermen. Zelf kreeg hij regelmatig
slaag van de Japanners wanneer hij weer eens ging reclameren over de slechte behandeling van zijn mensen.
Toosey was echter een goede onderhandelaar en wist de Japanners er uiteindelijk van te overtuigen dat
als de gevangenen minder lang moesten werken en af en toe rust kregen, het werkresultaat veel beter
zou zijn. De vrije dag kwam er en werd door de gevangenen onthaald als een godsgeschenk.
Toosey benaderde de Japanners steeds op zijn eigen manier. Als hij tegen de kampcommandant sprak,
zei hij: “We doen allebei onze plicht. We zijn goede soldaten en moeten elkaar respecteren. Als we
kunnen uitleggen waarom we dingen doen of vragen, dan gaat alles veel beter”. Doordat hij zich tegen de
Japanners durfde te verzetten bewonderden ze hem.
In de film verbood de fictieve luitenant-kolonel Nicholson zijn manschappen om het werk te saboteren.
Toosey gaf, echter zonder zijn mannen zelf in gevaar te brengen. heel andere instructies. Zo
verzamelden ze termieten die ze dan bij de houten brug loslieten. Bij het mengen van het cement
respecteerden ze ook niet altijd de juiste verhouding zodat het cement broos werd.
Toen op 28 januari 1943 twee Britse officieren uit Tamarkan ontsnapten, gaf Toosey ze niet alleen rantsoenen mee voor één maand,
maar hielp hij ze door de Japanners pas na 48 u in te lichten over hun verdwijning. Hij stak hierdoor zijn nek uit want normaal moest hij
iedere ontsnapping onmiddellijk melden en hij wist nooit op voorhand wanneer de Japanners een telling zouden doen. Na een drietal
weken werden de ontsnapten terug opgepakt en ondervraagd door de Kempeitai, het Japanse equivalent van de Duitse Gestapo. De
Japanners waren woedend; door de ontsnapping hadden ze gezichtsverlies geleden en uiteindelijk werden de twee officieren
geëxecuteerd.
Toosey organiseerde ook het smokkelen van voedsel en medicijnen. Een belangrijke rol hierin speelde
Boonpong Sirivejjabhandu, een Thaise handelaar die eigenaar was van de ‘Boonpong & Brothers store’.
Deze begon zijn zaak met het leveren van voedsel, medicijnen en andere zaken aan de Japanse troepen.
Terwijl hij met hen handel dreef, kwam hij in aanraking met de geallieerde krijgsgevangenen. Hij leerde hun
helse levensomstandigheden kennen.
Boonpong zou meermaals zijn leven riskeren met het smokkelen van levensnoodzakelijke goederen en
medicijnen voor de krijgsgevangenen. Dank zij de medicijnen die deze Thai leverde zou tussen mei en
november 1943 het dodenaantal in de kampen dalen van vijf per dag naar één per week. Boonpong’s heroïsme
maakte een grote indruk op de krijgsgevangenen en na de Tweede Wereldoorlog zou hij verschillende malen
gelauwerd worden.
Zo werd hij in 1948 “Member of the Order of The British Empire” (MBE), terwijl in Australië een medische studiebeurs naar hem en Sir
Edward ‘Weary’ Dunlop werd genoemd. Deze laatste was een Australische luitenant-kolonel en chirurg die zich zoals Tooley ook
verdienstelijk had gemaakt in de Japanse krijgsgevangenenkampen. Toen het bedrijf van Boonpong in 1947 in financiële problemen
kwam en een vereniging van oud-krijgsgevangenen dit hoorde, organiseerde zij een collecte voor hem. Kort hierna zou hij zijn
“Boonpong Bus Company” starten. De figuur van Boonpong komt ook voor in twee documentaires, namelijk “The Quiet Lions” en
“Beyond the Bamboo Screen”.
In de film “The Bridge on the River Kwai” is de voornaamste tegenspeler van de
Britse luitenant-kolonel Nicholson de Japanse kolonel Saito.
In werkelijkheid was Saito, die de tweede in bevel was in het kamp
Tamarkan, geen kolonel maar een sergeant-majoor, welk een graad
onderofficier is. In verhouding tot de andere kampbewakers was hij
vriendelijker. Het was ook een man op wiens woord men volledig
vertrouwen.

Saito, in feite een sergeant-majoor,
zoals hij wordt afgebeeld in de film
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Saito was een cavalerist die in het kamp over zes paarden beschikte. Iedere
Britse officier die met hem wilde gaan rijden kon dit doen. Na de terechtstelling
van de twee ontsnapte gevangenen zou Saito zijn best doen om de
krijgsgevangenen zoveel mogelijk te helpen.

Doordat de Japanners zeer bekwame ingenieurs hadden - ze bouwden de bruggen volgens de Lyonhyakkora-methode, die zeer
succesvol bleek - was de spoorlijn al na zestien maanden af. De geallieerden hadden nochtans geschat dat het vijf jaar zou duren.
Gedurende twee jaar zorgde de lijn voor de bevoorrading van de Japanse troepen. Per dag passeerden er 1.000 ton aan munitie,
voorraden en voedsel richting Birma. Ook veel manschappen die anders de hele afstand te voet moesten afleggen, maakten gebruik
van de spoorlijn. Ook in 1945, toen de Japanners zich moesten terugtrekken, bleek de spoorlijn een ideaal vervoermiddel.
Als je de film mag geloven werd de brug bij de inhuldiging in mei 1943 opgeblazen door een commando-eenheid. Niets is minder waar.
Nadat zeven aanvallen van de Amerikaanse luchtmacht mislukten, werden de twee bruggen op 24 juni 1945 vernietigd door een RAFeskader van Britse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse piloten onder leiding van squadronleader Les Evans.

Voor hen was het een doel zoals een ander dat echter later, na het uitkomen van de film, een speciale betekenis zou krijgen. Van de
stalen brug werden er drie delen verwoest, terwijl de houten brug volledig instortte en wegspoelde. Het had 9 maanden geduurd om de
bruggen te bouwen en in een paar minuten waren ze onbruikbaar geworden.
Na de voltooiing van de stalen brug werd de meerderheid van de mannen
overgebracht naar kampen verder op de lijn. Toosey kreeg de opdracht om
het kamp van Tamarkan om te bouwen tot een ziekenhuis, een taak die hij
ondanks het minimale voedsel en het gebrek aan medische benodigdheden
op de best mogelijke manier volbracht.
Doordat het vroegere werkkamp van Tamarkan als een van de beste
krijgsgevangenenkampen langs de spoorweg had gefungeerd, kreeg hij
van de Japanners een grote autonomie. In december 1943 werd hij
overgeplaatst naar het kamp van Nong Pladuk om daar te helpen.
Een jaar laten, in december 1944, werd hij overgebracht naar een kamp
voor geallieerde officieren in Kanchanaburi waar hij de verbindingsofficier
werd met de Japanners. Toen de Japanners op het einde van de oorlog
een opstand van de gevangenen vreesden, werden de officieren
gescheiden van hun manschappen. De mannen van Toosey werden naar
Ubon overgebracht, terwijl hij samen met andere officieren naar een kamp
in Nakhon Nayok ging.

Sir Philip Toosey in 1970, een vijftal jaren voor zijn dood.
(Photo copyright The Toosey Family Collection)

Toen er, nog voor de overgave door de Japanners, een wapenstilstand werd getekend, reisde Toosey, die na 3 jaar gevangenschap
nog maar 47,5 kg woog, onmiddellijk naar Ubon om te zien hoe zijn manschappen het stelden. Hij werd er enthousiast ontvangen en tot
de Japanse officier die er nog steeds was, zei hij “Zie maar wat je doet, maar vanaf nu ben ik hier de baas”.
In heel Thailand en de rest van Zuidoost-Azië werden de krijgsgevangenen bevrijd. Voor hen waren de problemen voorbij, voor hun
vijanden begonnen ze. De Japanners werden immers doorgelicht op oorlogsmisdaden. In 1946 startte het oorlogstribunaal in
Singapore; 265 Japanners werden als oorlogsmisdadigers opgehangen door de Britten, anderen werden tot gevangenisstraffen
veroordeeld. Saito was niet aanwezig op het tribunaal. Toosey had het voor hem opgenomen en hem naar huis laten gaan. Saito zou
hem hiervoor zijn leven lang dankbaar zijn.
Na de oorlog hervatte Toosey zijn dienst bij het territoriale leger en werd hij bevorderd tot brigadier, welk in het Britse leger een graad is
tussen die van kolonel en generaal. In 1954 trok hij zich terug uit het leger en begon hij een bankcarrière bij Barings in Li verpool. Zijn
hele leven bleef hij zich echter inzetten voor de oorlogsveteranen en in 1966 werd hij voorzitter van de ‘National Federation of Far
Eastern Prisoners of War’.
Toen in 1957 de film ‘The Bridge on the River Kwai’ werd uitgebracht en de oud-krijgsgevangenen zagen hoe de belangrijkste Britse
officier hierin werd afgeschilderd, vroegen ze herhaaldelijk om zich tegen de film uit te spreken.
Toosey, die geen glorie of herkenning voor zichzelf wou, weigerde om dit te doen. Uiteindelijk liet hij er
zich toe overhalen om een brief naar de Daily Telegraph te sturen waarin hij de nadruk legde op het
onrecht dat aan vele veteranen werd gedaan. De film werd echter een groot succes en voor de vele
kijkers vormde hij de publieke perceptie van wat er in het kamp van Tamarkan was gebeurd. In de hoop
dat ooit het echte verhaal zou worden verteld, ging Toosey enkele jaren later akkoord om te worden
geïnterviewd door professor Peter Davis, een bekende Britse historicus. In deze interviews, die
resulteerden in een totaal van 48 uur bandopnames, vertelde Toosey in detail het leven in de
krijgsgevangenenkampen. De opnames mochten maar eerst na zijn dood worden vrijgegeven.
In 1974 ontving hij een eredoctoraat van de universiteit van Liverpool en werd hij geridderd. Voortaan
mocht hij het woord ‘Sir’ aan zijn naam toevoegen. Op 22 december 1975 overleed Toosey op 71-jarige
leeftijd. Zijn as werd begraven op de begraafplaats Landican in de nabijheid van Birkenhead. De
kazerne op Augsbuurt Road in Liverpool werd omgedoopt tot de ‘Brigadier Philip Toosey’ kazerne. In
1991 zou professor Davies aan de hand van de interviews van Toosey het boek “The Man behind the
Bridge” uitgeven. In 2008 verscheen er nog een ander boek over hem, namelijk “The Colonel of
Tamarkan”. Het werd geschreven door zijn oudste kleindochter Julie Summers. Tijdens een bezoek
aan Thailand in 2014 heb ik het boek aangetroffen in een boekenwinkel in Khon Kaen.
Ver weg in Japan zat er een man die al dertig jaar zijn herinneringen aan Toosey koesterde. Het was Saito die hem al die jaren nooit
vergeten was. Hij had altijd gehoopt dat ze elkaar nog eens zouden weerzien. Vóór Toosey stierf had hij hem nog het volgende
geschreven:
“Ik wil u al heel lang ontmoeten om u te bedanken. In Wereldoorlog II hebben we elkaar ontmoet in het krijgsgevangenenkamp va n
Tamarkan. Daar zaten we drie jaar. In 1945 eindigde de oorlog en werden de rollen omgekeerd. Ik was verbaasd toen u mij de hand
schudde. Een dag eerder was u nog mijn gevangene. U sprak vriendelijke woorden tot mij en ik zag wat een groot man u was. U had
gewonnen maar was niet arrogant of trots. U bent iemand die een brug slaat over het slagveld.”
Saito voelde dat hij een grote plicht had tegenover Toosey. Hij wilde niet sterven voor hij die vervuld had. Saito was er van overtuigd
dat Toosey zijn leven had gered en vond dat hij hem hiervoor moest bedanken. Hij had hem altijd persoonlijk willen ontmoeten en toen
Toosey stierf wilde hij zijn graf bezoeken, iets wat hij later, samen met Toosey’s zoon Patrick, ook gedaan heeft. Voor Saito was het
een pelgrimstocht. Toen hij het graf bezocht vroeg hij aan Patrick of hij even alleen kon zijn om voor zijn vader te bidden.
Saito heeft ook professor Davis ontmoet. De laatste keer dat hij hem gesproken had, zei hij: “God weet wie juist gehandeld heeft”. Later
zou hij een brief naar Patrick en de professor schrijven waarin hij hen meldde dat hij blij was dat zijn plicht vervuld was. Hij betreurde
het echter dat hij zijn vroegere gevangene niet meer in levende lijve had ontmoet. Toosey had hem laten zien hoe een mens moest zijn.
Hij had de filosofie van Saito’s leven veranderd. Saito stierf in 1990. Na zijn dood ontdekten zijn kameraden zijn laatste geheim. Toen
ze aan zijn vrouw vroegen waar de begrafenis zou plaats hebben, vertelde ze dat het tijd was om de waarheid te vertellen. Ze zei hen
dat Saito christen was en volgens deze rite wou begraven worden. Niemand had dit voordien ooit geweten.

Als er ooit een remake zou worden gemaakt van de film ‘The Bridge on the River Kwai’’, kan men misschien eens het echte verhaal als
onderwerp voor het scenario nemen.
Voor dit artikel werden volgende bronnen geraadpleegd:
- Wikipedia, the free encyclopedia;
- Het Spoor des Doods – De brug over de River Kwae;
- The bridge on the River Kwai - The true story (DVD from The Historic Channel – House of
Knowledge).
De film ‘The Bridge on te River Kwai’ is nog altijd verkrijgbaar op DVD of Blu-ray.
Dit was dan de tweede, lichtjes aangepaste, ‘heruitgave’ van reportages die vroeger door mij
werden gemaakt voor het ledenblad ‘Sawasdee’. Ik hoop dat de lezer heel wat heeft opgestoken
van dit artikel.
Hij dient er wel rekening mee te houden dat de oorspronkelijke reportage in 2009 werd gemaakt en
er intussen wel het een en ander kan veranderd zijn op de plaatsen waarover ik vertel.
Foto’s in Kanchanaburi: Guido Goossens

18. Birma-spoorlijn veiliger na herstelwerkzaamheden
Vanaf juni 2016 kunnen toeristen en belangstellenden veiliger een ritje maken over de beruchte Birma-spoorlijn (Death Railway). Dan
zijn de herstelwerken klaar waarbij bielzen en rails worden vervangen.
De 335 meter lange houten Tham Krasae brug (zie foto) wordt in tussentijd
verstevigd. Boven de Tham Krasae sectie, waar in februari rotsblokken op de
rails vielen, worden ter bescherming netten opgehangen.
De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd op 126 kilometer van de 415
kilometer spoorlijn. Het gaat daarbij om het stuk tussen het station Nong Pladuk
(Ratchaburi) en Nam Tok (Kanchanaburi). De hele spoorlijn loopt van Ban Pong
in Ratchaburi naar Thanbyuzayat in Myanmar (Birma).
Veel toeristen combineren een excursie naar Kanchanaburi met een bezoek
aan de beruchte Birma-spoorlijn, ook wel de ‘Dodenspoorlijn’ genoemd. Deze
spoorweg, die Thailand met Birma moest verbinden, werd gedurende de
Tweede
Wereldoorlog
onder
erbarmelijke
omstandigheden
door
krijgsgevangenen aangelegd onder dwang van de Japanners. Er vielen daarbij
vele slachtoffers. Lees hierover meer in artikel 17.
Om een indruk te krijgen van de verschrikkingen mag een bezoek aan het oorlogsmuseum niet ontbreken. Op de erebegraafplaats kom
je ook veel graven tegen van Nederlandse slachtoffers van de Birmaspoorlijn.
Bron: http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/dodenspoorlijn-veiliger-herstelwerkzaamheden/

19. Opendeurdagen op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 bij RaanAsia te 8000 Brugge
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 viert RaanAsia, de bekende conceptwinkel in
Aziatische voeding, groenten en non-food gelegen te 8000 Brugge (Sint-Pieters),
Oostendsesteenweg 135, zijn 4de verjaardag in Brugge met opendeurdagen.
Zoals steeds worden dit weer leuke dagen met spetterende promoties en een lekkere
welkomstdrink. En… bij aankopen in de winkel krijg je dubbele spaarpunten!
Natuurlijk is er weer een tropisch terras en zijn er verschillende eetstandjes.
Iedereen is van harte welkom!

20. Geen doodstraf meer in Thailand?
Formeel kent Thailand de doodstraf nog wel, maar sinds augustus 2009 werd ze niet meer uitgevoerd. Wanneer Thailand dat nog drie
jaar volhoudt dan zien de Verenigde Naties dit als een afschaffing van de doodstraf, zo laat Amnesty International weten in haar
jaarlijks rapport over de uitvoering van de doodstraf.
Het aantal executies wereldwijd is het afgelopen jaar gestegen naar 1.634. Dat is 50% meer dan in 2014 en het hoogste aantal dat
Amnesty International sinds 1989 heeft vastgesteld.
De meeste executies komen voor rekening van Iran, Pakistan en Saoedi-Arabië. Vier landen schaften de doodstraf af: Fiji,
Madagaskar, de Republiek Congo en Suriname. Het aantal doodstraffen dat in China wordt voltrokken is onbekend omdat China daar
geen cijfers over vrijgeeft.
Van de ASEAN-landen kennen Indonesië, Maleisië, Vietnam en Thailand formeel nog de doodstraf. Cambodja en de Filipijnen hebben
de doodstraf afgeschaft. In Laos, Brunei en Myanmar werd ze al tien jaar niet meer uitgevoerd.
Bron: Bangkok Post
Bron: http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/geen-doodstraf-meer-thailand/

21. Wegens het grote succes: verdelers gezocht voor Siam Olie
Siam Olie is een zeer veelzijdig product dat niet alleen ideaal is als massageolie, maar ook
geschikt is voor de huidverzorging. Het kan eveneens gebruikt worden bij huidaandoeningen.
Siam Olie is geschikt voor het hele lichaam, vooral als bodylotion na bad, zon of zonnebank!
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wegens het grote succes Siam Olie wil uitbreiden en
op zoek is naar verdelers in België en Nederland. Zeer hoge inkomsten mogelijk!
Bent u geïnteresseerd en wil u hierover meer weten, mail dan gewoon naar info@siamolie.be of
neem contact op via de website: www.siamolie.be.

22. Een fooi geven in Thailand: wat is gebruikelijk?
Wat moet ik aan fooi geven in Thailand? Het is een vraag die veel
toeristen zich stellen als ze er voor de eerste keer komen. De
meningen lopen nogal uiteen. Het is algemeen bekend dat
vakantiegangers vaak meer fooi geven dan de locals in het
betreffende land. Vooral Amerikanen staan erom bekend dat ze
royaal ‘tippen’.
Hoewel veel Thai er ondertussen aan gewend zijn, is het niet
gebruikelijk en zeker niet vanzelfsprekend om een fooi te geven.
Aan fooien geven in Thailand zijn echter geen regels verbonden.
Je mag dus zelf bepalen of je iets geeft en hoeveel.
Het beste is om de hoogte van de fooi te bepalen aan de hand
van de vriendelijkheid en de service. Geef vooral niet te veel,
omdat het simpelweg niet in verhouding staat tussen wat de
betreffende persoon verdient. In sommige gevallen is het zelfs
een gênante vertoning.
Waar geef je een fooi in Thailand?
Hotels:
Na het inchecken brengt de bellboy jouw koffer naar je kamer. In dit geval volstaat 20 baht. Dat geldt ook voor het kamermeisje. Leg
iedere ochtend een briefje van 20 baht op je kussen. In veel luxe hotels zit standaard 10% service bij je rekening in. In dit geval geef je
alleen extra fooi als je hier een goede reden voor hebt.
Restaurants:
In eenvoudige restaurants is het gebruikelijk dat je de munten van het wisselgeld laat liggen als fooi. Het personeel speelt hier al op in
door een gedeelte van het wisselgeld terug te geven in munten. Makkelijk dus. Ga je eten op straat? Dan is het geven van een fooi
minder gebruikelijk. In duurdere restaurants (vooral in winkelcentra) is al 5 tot 10 procent service charge in de prijs begrepen. In dat
geval hoef je niets extra te laten liggen.
Taxi en tuk tuk:
Zorg ervoor dat je in Bangkok altijd een taxi met een meter neemt. In het geval van de tuk tuk is dat lastig, maar in dat gev al spreek je
van tevoren een prijs af. Bij een metertaxi rond je de meterprijs naar boven af. Is dat maar 1 of 2 baht extra? Dan maak je er 11 of 12
baht van. Ben je uitermate tevreden over de service? Dan geef je 20 baht extra.
Lokale gidsen:
Als je een dagtrip maakt met een gids, dan is het vanzelfsprekend dat je een fooi geeft. Gidsen worden meestal slecht betaald en de
fooien zijn een mooie aanvulling op hun loon. In het geval van een vriendelijke en kundige gids geef je 50 baht aan het einde van de
dag. Is er ook een chauffeur bij? Geef die dan ook 50 baht.
Een tip:
Ben je net in Thailand geland? Probeer dan een van je grote bankbiljetten (1.000 baht) te wisselen voor kleinere briefjes van 20, 50 en
100 en wat muntgeld. Dat is erg handig als je na aankomst op de luchthaven een taxi naar je hotel neemt, of als je de bellboy een fooi
geeft voor het dragen van je koffer.
Nog enkele persoonlijke tips:
Als mijn echtgenote en ik een wagen met chauffeur huren voor een ganse dag en we gaan ergens in een lokaal restaurant eten, dan
nodigen we de chauffeur mee uit voor de lunch. Je kunt dan wat met hem praten (met een Thaise echtgenote uit Isaan die zowel Thai
als Laotiaans praat, geeft dat nooit problemen) en met zo’n gesprek leer je soms meer over Thailand dan je in de beste reisgids kunt
lezen.
Wanneer we een bezienswaardigheid willen bezoeken, nodigen we hem soms uit om met ons mee te gaan. Van de toegangsprijzen
voor Thais worden we niet arm en we hebben het voordeel dat we er een extra fotograaf bij hebben, zodat we ook eens allebei op de
foto’s kunnen staan. Je zult trouwens zien hoe gelukkig een Thai zich voelt als een farang hem uitnodigt. Dat zijn die extra bath meer
dan waard.
Bron: http://www.hieristhailand.nl/fooi-geven-in-thailand/

23. Optreden van ‘The Thai Belles’ op woensdag 23 maart 2016 in Campus Pellenberg
In april 2014 werd er door het UZ Leuven een Thaise avond georganiseerd voor de patiënten die vanwege een revalidatie een lange
tijd in Campus Pellenberg dienden te verblijven. De chef-koks van het UZ zorgden toen voor Thaise lekkernijen, terwijl onze Thai Belles
de avond opfleurden met enkele Thaise dansen. Dit jaar wilde men op 23 maart opnieuw een Thaise avond organiseren en werd er
terug beroep gedaan op onze dansgroep.

Spijtig genoeg kon ik er twee jaar geleden niet bij zijn. Enkele dagen voordien had ik een heelkundige ingreep ondergaan en lag ik zelf
in het hospitaal, zij het dan niet in Leuven. Het was een van de weinige keren dat ik een optreden van de Thai Belles niet kon bijwonen.

De taak van onze danseressen beperkte zich niet alleen tot een optreden. Net zoals vorige keer hadden ze rozen meegebracht die ze
uitdeelden aan de patiënten die, als ze het wilden, met hen op de foto mochten. Ook enkele personeelsleden met een exotische
achtergrond wilden graag met onze dames in onze nieuwsbrief verschijnen.

Foto’s: Guido Goossens

24. Thaise ‘Au Pair’ voor de opvang van uw kinderen
Bent U op zoek naar een Thaise Au Pair voor de opvang van uw kinderen?
Contacteer dan vrijblijvend ‘Au Pair Sawadee’: contact@aupairsawadee.be.
Are you looking for a Thai Au Pair for taking care of your children?
Feel free to contact ‘Au Pair Sawadee’: contact@aupairsawadee.be
Etes-vous à la recherche d'une Au Pair Thaï pour la garde de vos enfants?
Pour tout renseignement: contact@aupairsawadee.be’

ออแพร์ สวัสดี

คุณกำลังมองหำออแพร์ ไทยเพื่อดูแลลูกๆของคุณหรือไม่ โปรดไว้ วำงใจติดต่ อกับ ออแพร์ สวัสดี
หำข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ เี ว็บไซต์ contact@aupairsawadee.be
Website: www.aupairsawadee.be

25. Plaats een advertentie in onze nieuwsbrief en word sponsor van de vzw Thaivlac
Wil je ook sponsor worden van Thaivlac en je advertentie in onze nieuwsbrief plaatsen?
Stuur dan een mailtje naar info@thaivlac.be of telefoneer naar 0495-273.286 (00 32 495 273 286) en
laat ons weten wat je juist verlangt.
Een volledig standaardpakket kost slechts 150 euro! Voor deze prijs krijg je in onze nieuwsbrief
een eenmalige reportage van een volledige pagina over je zaak en 13 ‘banners’ met vermelding van je
logo (of foto), een korte tekst in verband met uw bedrijf, je website en/of e-mailadres. De eerste banner
verschijnt samen met de reportage, de andere in 12 achtereenvolgende nieuwsbrieven.
Wil je enkel de banner plaatsen, dan betaal je 75 euro en wordt je banner in 12 achtereenvolgende nieuwsbrieven geplaatst.
Voorbeelden hiervan vind je voldoende in deze nieuwsbrief.
Wie iets speciaals doet voor leden van Thaivlac - een Thaise take-away geeft bijvoorbeeld 5% korting aan onze leden - kan, mits
akkoord van onze vzw, de banner gratis laten plaatsen.
Wil je ietsje meer reclame maken voor je zaak, dan betaal je 350 euro voor een advertentie van een ½ pagina (horizontale affiche) en
500 euro voor een hele pagina. De advertentie wordt dan in 12 achtereenvolgende nieuwsbrieven geplaatst. Indien nodig kan d e
advertentie steeds worden gewijzigd.
Vergeet niet dat meer dan 1.000 Thailandliefhebbers in België, Nederland en Thailand (expats) je advertentie kunnen lezen. En
dan spreken we nog niet over de vele lezers die onze nieuwsbrieven downloaden via bevriende Facebookgroepen, blogs of forums, of
ze van vrienden of andere verenigingen krijgen doorgestuurd.

26. Feestkalender 2016 / 2559 (onder voorbehoud van wijzigingen)
- vrij-zat-zon 6-7-8 mei:
- zaterdag 7 mei:
- zondag 15 mei:
- zondag 15 mei:
- zaterdag 11 juni:
- vrijdag 19 augustus:
- zaterdag 20 augustus:
- zaterdag 10 september:
- zaterdag 5 november:
- zat-zon 12-13 november:

Travel through Asia, 3200 Aarschot (Vlaams-Brabant)
Thai Party Breda, 4835 EG Breda (Noord-Brabant)
Thailand in Bruges, ’t Zand, 8000 Brugge (West-Vlaanderen)
Thai Sawasdee Concert, 5754 AV Deurne (Noord-Brabant)
Aziatische Thaise Markt, 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen)
Concert Kratae & Kratai, 8450 Bredene (West-Vlaanderen)
Thaise Markt en Thai Party, 8450 Bredene (West-Vlaanderen)
Thai Festival ‘Thai de Wandeling’, 2300 Turnhout (prov.Antw.)
Loy Krathong feest Thaiclub, 8680 Koekelare (West-Vlaand.)
17de Kerst- & Geschenkenbeurs Fatima Center, 2970 Schilde

27. Nepartikelen uit Thailand: Wat mag je meenemen?
Nepartikelen uit Thailand zijn leuke souvenirs om mee te nemen naar huis voor je broertje, zusje, vader, moeder of wie dan ook. Maar
wat mag je meenemen? Je gaat op vakantie naar Thailand en je startpunt is Bangkok. Op internet heb je gelezen over de vele
namaakartikelen die je er kunt krijgen, gaande van polo’s tot tassen en van schoenen tot broeken; het is er allemaal te koop.
Bangkok is een walhalla van nepartikelen. Vooral het mega winkelcentrum MBK in hartje Bangkok is een geliefde plek voor toeristen
om nepartikelen uit Thailand te kopen. Perfecte kopieën (over de kwaliteit gaan we het niet hebben) en nauwelijks van de echte te
onderscheiden, en dat voor een fractie van de echte prijs!
Je bent zo onder de indruk, dat je je niets aantrekt van het feit dat je iets illegaals doet en met een grote
volle tas verlaat je het winkelcentrum met een Lacoste-polo voor je vader, een nep Breitling-uurwerk
voor je broertje en een mooie Louis Vuitton-tas voor je moeder. Natuurlijk denk je ook aan jezelf. Je
koopt je helemaal suf aan poloshirtjes en neemt ook nog wat Dvd’s mee met de allerlaatste Hollywood
blockbusters.
Niets aan de hand, denk je bij jezelf, tot de douane je bij terugkomst op Schiphol uit de rij pikt en graag
even in je reiskoffer of rugzak wil kijken. Grote kans dat, als je er te veel bijhebt, je die mooie
nepartikelen uit Thailand moet afstaan.
Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende: “Nepartikelen mag u alleen in kleine hoeveelheden naar Nederland
meebrengen, en voor eigen gebruik. Voorbeelden van nepartikelen zijn nagemaakte merkkleding en horloges”. Dat schept wel
duidelijkheid, maar het blijft nog steeds de vraag hoeveel je nu precies mag meenemen. De belastingdienst ontwikkelde een app voor
op je smartphone (iPhone en Android) waarin je kunt lezen wat wel en wat niet verboden is.
De tip is dan ook: download deze app van tevoren, zodat je exact op de hoogte bent van de regels. Niets is vervelender dan jouw
souvenirs op Schiphol te moeten afstaan en er misschien nog een boete bovenop te krijgen.
Bron: http://www.hieristhailand.nl/nepartikelen-uit-thailand/

28. Enkele interessante video’s over Thailand of de buurlanden
5 Cool Things to do in Thailand

Klik op: https://youtu.be/OmTu4PRFH_s

Yangon (Myanmar) - A 'must see' Destination

Klik op: https://youtu.be/X_PwxIj9FEA

Rattanakosin Walking Tour in Bangkok

Klik op: https://youtu.be/ExBAlPgJUHI

Pattaya: Weekend Vibes Every Day

Klik op: https://youtu.be/hT9226Uj8ls

Snake hunters in Bangkok

Klik op: https://youtu.be/rnWbhl0o7eo

29. ‘Travel Through Asia’ op 6, 7 en 8 mei te 3200 Aarschot (Vlaams-Brabant)
Op vrijdag 6 (van 11.00 tot 20.00 u), zaterdag 7 (van 11.00 tot 01.00 uur) en zondag 8 mei (van 11.00 tot 01.00 uur) 2016, heeft er in
de Bonewijk (Leuvensestraat) te 3200 Aarschot ‘Travel through Asia’ plaats. Op het programma staan er verschillende workshops,
een traditionele Thaise dansshow en Thais boksen. Verder is er een Thaise markt met live music, eetstanden en Thaise massage. De
toegang is gratis.

30. ‘Aziatische Thaise Markt’ op zaterdag 11 juni 2016 te 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen)
Op zaterdag 11 juni 2016 heeft er van 10.00 tot 20.00 u een Aziatische Thaise Markt plaats op de Grote Markt te 9060 Zelzate, met
een optreden van de Thaise dansgroep Thai Esaan Entertainment uit Nederland.

31. China Airlines stopt in december met haar vluchten van Amsterdam naar Bangkok
Vliegmaatschappij China Airlines stopt met vliegen op Bangkok. Ze gaat rechtstreeks op Taipei (Taiwan) vliegen.
Normaal gesproken vliegt China Airways op Taipei en wordt er een tussenstop
gemaakt op Suvarnabhumi Airport in de Thaise hoofdstad Bangkok. Maar vanaf
december 2016 gaat de Taiwanese maatschappij non-stop op Taipei vliegen.
Daardoor kan er niet meer met China Airlines tussen Amsterdam en Bangkok
worden gevlogen. De website van Travelmagazine meldt dit op basis van
verschillende buitenlandse media.
Het volledige artikel vind je op: http://www.hieristhailand.nl/china-airlines-schrapt-de-vluchten-op-bangkok/.

32. Optreden van zangeres Yinglee op 26 maart in Keulen en op 27 maart in Rijswijk
Tidarat Srijumpol, beter bekend als Yinglee, is een Thaise Luk Thung zangeres, afkomstig uit Buriram in Isaan, die een enorme hit
gescoord heeft met het nummer ‘Kau Jai Tur Lak Bur Toh’ of ‘Your Heart For My Number’. Lezers die het nummer nog nooit gehoord
hebben, kunnen het beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=PJjLIWKF1VQ. Iedere Thai kent dit lied en zingt het mee. De
clip was in 2014 al meer dan 100 miljoen keer bekeken en beluisterd op YouTube.
Naast ‘Kau Jai Tur Lak Bur Toh’ heeft ze nog andere mooie nummers op haar repertoire staan, dat volledig te bewonderen valt op 2 full
cd’s die ze heeft uitgebracht. Genoeg bagage dus om als hoofdact te kunnen optreden en een Europese tournee te beginnen. De
Europese tour bestond uit optredens in London, Denemarken, Duitsland, Nederland en Italië. De organisator ‘We-Do Events’ wist te
vertellen dat er 1000 tickets voorzien waren voor Keulen en Rijswijk.

Iemand die zowel naar haar optreden in Keulen als in Rijswijk is geweest is Luka. Hij vroeg me dan ook of ik interesse had in een
artikel voor mijn nieuwsbrief. Jong talent mag je nooit ontmoedigen en dus zei ik ‘ja’. Wat hieronder volgt is een samenvatting van de
sfeer van beide optredens. Luka vond het niet interessant voor de lezer om twee aparte verslagen te maken. We laten nu onze
gastreporter zelf aan het woord.
De optredens in het voorprogramma zorgden al direct voor een opgewekte sfeer. Tussen de live acts was er een Thais DJ duo dat
behoorlijk goed konden mixen; ze maakten hun eigen creaties. De dansvloer was snel gevuld, terwijl er voor de hongerigen een Thaise
markt was voorzien waar men eten kon kopen. Voor een deel van de aanwezigen maakte het niet uit welke artiest er optrad. Thaise
vriendinnen zien het als een mooie uitstap om samen plezier te maken en elkaar nog eens terug te zien. De fans kwamen natuurl ijk
voor Yinglee zelf.

Ik was benieuwd of ze zou optreden met een live begeleidingsband of met een DJ. Het bleek een DJ te zijn. Yinglee had veel aandacht
voor haar fans; iedereen op de voorste rijen begroette ze met een uitgestoken hand. Tussen de nummers in praatte ze het evenement
aan elkaar, helaas is mijn Thai wat te beperkt om te weten waarover ze het had.

Al haar bekende en minder bekende hits zoals Ying Lala, Kau Jai Tur Lak Bur Toh, Ro Say Kon Sood en enkele covers van Thaise
nummers passeerden de revue, wat voor een geslaagd optreden zorgde. De danseressen hadden er duidelijk zin in en maakten tijdens
het optreden grapjes met elkaar voor de aandachtige toeschouwer. Aan het aantal telefoons dat in de hoogte werd gehouden, kon men
afleiden dat veel mensen geïnteresseerd waren om het concert op de gevoelige plaat vast te leggen.

Er was even een half uurtje dat de mensen met haar op de foto konden, terwijl er tijdens dat moment een andere act was. Yinglee
kwam daarna een tweede maal terug. Even crashte de computer van de DJ wat voor een dood moment zorgde, maar daar kwam de
klasse entertainer in Yinglee naar boven. Ze wist het moment goed te vullen en zette de zaal naar haar hand door te vragen uit welke
streek de mensen afkomstig waren en… even later was de muziek er terug.

Ook aan de hongerigen werd er gedacht

Telkens een heel geslaagde avond en puik werk van de organisator.
Ook gelegenheidsreporter Luka had zijn best gedaan. Zijn verhaal werd niet alleen gepubliceerd in onze nieuwsbrief, ook
Thailandblog.nl bracht het in haar blog van 5 april: http://www.thailandblog.nl/cultuur/ingezonden-verslag-optreden-yinglee-srijumpol/.
Foto’s: Luka

33. Ook reisorganisatie ‘Joker’ schrapt zijn olifantenritten
Olifantenritten waren voor veel reisorganisaties lange tijd een standaard onderdeel van trips naar Thailand, Nepal, Sri Lanka, enz. Maar
eigenlijk is rijden op de rug van een olifant helemaal niet verantwoord. Een olifantenrug is niet gemaakt om veel gewicht te dragen. De
rug is immers de zwakste plaats van zijn kolossale lichaam. Daarom zal je een goede mahout (olifantenverzorger) altijd net achter de
oren van de olifant zien zitten, nooit op de rug.
Om toeristen een rit op een olifant te laten maken, wordt er een houten zitje op de rug geplaatst. Dit weegt al snel 50 kg. Tel daarbij het
gewicht van de toeristen (150 à 200 kg), en we spreken over een gewicht van 200 à 250 kg, wat veel te zwaar is voor een olifantenrug.
Heel wat reisorganisaties hebben daarom ritjes op een olifant geschrapt. Ook Joker nam deze beslissing en biedt nu op geen
enkele van zijn reizen nog olifantenritten aan! Iets waarvoor we reisorganisatie Joker feliciteren.
Wil je het ganse verhaal lezen, klik dan op: http://www.joker.be/nl/reisblog/reizen-anders-bekeken/joker-schrapt-olifantenritten-waaromrit-op-olifant-niet-meer-kan/?utm_source=TamTam+Joker-Nieuwsbrief&utm_campaign=06bdfac224TT14042016_Thailandcampagne&utm_medium=email&utm_term=0_6be4552b5d+-06bdfac224-10570517#sthash.ker4xL6p.dpuf.

34. Word klant bij onze sponsors! (deel 2)
Let’s go Bananas, de gekende zaak voor kleding en accessoires in de
Hoogstraat 23 te 2000 Antwerpen geeft 10% korting aan Thaivlacleden
op vertoon van een geldige lidkaart. De korting is niet verenigbaar met
andere promoties. De zaak is alle dagen, ook op zondag, open van 11.00 tot
18.00 u, telefoon nr. 03-232 93 33, e-mail: letsgobananasfashion@gmail.com.
Voor Facebook klik je op: https://www.facebook.com/letsgobananasfashion/.
Voel je goed zowel innerlijk als uiterlijk want dat geeft je een eigen unieke uitstraling.

Gelaatsverzorging – Pedicure & Manicure – Relaxatiemassage –
Voetreflexologie – Emotionele begeleiding – meditatie
Voor meer informatie, neem contact op met
Indra Leemans, Fluitbergstraat 38, 2900 Schoten, telefoon 0476-23.92.62.
Neem ook een kijkje op haar website www.indraleemans.be of haar Facebook account.
Enkel behandeling na afspraak – Geen erotische of seksuele handelingen.
Interesse in een professionele fotoshoot? Of wil je er één cadeau doen aan je partner?
Een glamour, fashion, beauty of boudoir shoot? Alles is mogelijk!
Wil je graag een portret aan de muur van je favoriete huisdier? Ben je model en nog op
zoek naar foto's voor je portfolio?
Contacteer dan Mario Dours Photography in het Nederlands, Frans of Engels!
Tel: 0479-22 81 23 - E-mail: info@mariodours.com
Website: www.mariodours.com
Facebook: https://www.facebook.com/mario.dours.photography/

En… vergeet vooral deze sponsors niet:

35. Een Scooter of een Quad huren in Thailand? Let goed op!
In Thailand is er een ruim aanbod aan scooters en quads die je kunt huren om de omgeving te verkennen. Erg praktisch, want je bent
veel mobieler. Ook voor de kosten hoef je het huren van een scooter in Thailand niet te laten.
Toch gelden er wel een aantal serieuze waarschuwingen als je van plan bent een scooter of quad te huren in Thailand. Op de website
van de Nederlandse rijksoverheid wordt zelfs gewaarschuwd voor het huren van een scooter.
Motorrijbewijs verplicht
Wil je een scooter huren in Thailand? Dan moet je er op letten dat je geen zwaardere scooter
huurt dan waarvoor je een geldig rijbewijs hebt, hoe makkelijk dit ook kan. Met een
bromfietscertificaat (rijbewijscategorie AM) of rijbewijs mag je net als bijvoorbeeld in Nederland
een scooter huren tot 50 cc.
In Thailand rijden de meeste mensen op een scooter van 100 of 125 cc. Dat is ook wel nodig,
want op je scooter doe je niet onder aan snelheden van de auto’s om je heen. Deze scooters
halen snelheden tot 110 kilometer per uur op de snelwegen.
Waar veel toeristen geen rekening mee houden, is dat deze scooters eigenlijk motorfietsen zijn.
En daar heb je officieel een internationaal motorrijbewijs voor nodig.
In geval van een politiecontrole of aanrijding kan je problemen krijgen als je niet de juiste papieren hebt. Een zorgverzekeraar of
reisverzekeraar kan daardoor een schadevergoeding weigeren. Je bent namelijk zonder motorrijbewijs niet bevoegd een motorfiets te
besturen.
Quad huren
In Thailand is het huren van een quad de laatste jaren toegenomen. Het besturen van
een quad vereist echter enige ervaring. De wegligging en besturing van een quad zijn
anders dan die van een auto of scooter. Daarin schuilt dan ook een gevaar voor de
onervaren quadrijder.
Voor het huren van een quad gelden vergelijkbare regels als voor het huren van een
scooter. Voor het besturen van een bromfietsquad (maximaal 50cc) volstaat een
brommercertificaat.
Een driewielige quad en types goedgekeurd als (bedrijfs-)auto dienen zich te houden
aan de verkeersregels voor automobilisten. Voor deze zware quad types is een
autorijbewijs (rijbewijscategorie B) verplicht.
Scooter huren in Thailand: paspoort als borg
Veel verhuurders vragen je paspoort als borg. Wees daar voorzichtig mee! Formeel mag je een paspoort niet als onderpand geven.
Zorg er desnoods voor dat je een andere pas bij je hebt (met een pasfoto) die er officieel uitziet en geef die als onderpand.
Hectisch verkeer
Verkeersdeelname in Thailand is erg gevaarlijk. Er vallen in Thailand dagelijks meer dan 35 doden in het verkeer, voornamelijk scooterof motorrijders. Ook onder toeristen vallen veel verkeersslachtoffers. Oorzaken zijn onder meer het hectische verkeer, maar ook de
slechte wegen. Daar komt bij dat je in Thailand links moet rijden en je de weg niet kent. Een combinatie van deze factoren maakt dat je
als toerist extra moet opletten.
Reisverzekering
Een reisverzekering dekt vaak niet de kosten van de schade veroorzaakt door het rijden met een gehuurde scooter of quad. Een
aanvullende verzekering bij de verhuurder is daarom aan te raden en vaak verplicht. Let op: vaak is wel de scooter verzekerd en
eventueel de duopassagier, maar de bestuurder zelf niet. Bij een ongeval dekt zo’n verzekering niet de kosten van behandeling in het
ziekenhuis of repatriëring naar huis.
Kijk vooraf in de polisvoorwaarden van je ziektekostenverzekering of sluit hiervoor een reisverzekering af. Per verzekering kan dit
anders zijn. Controleer ook of de verzekering van de verhuurder schade aan derden dekt.
Een helm dragen is verplicht
In Nederland is het dragen van een helm verplicht. De helmplicht is trouwens in de gehele EU van toepassing. Ook in Thailand is het
dragen van een helm verplicht. Indien men betrokken raakt bij een aanrijding of valpartij kan de verzekering problemen maken bij de
uitkering indien blijkt dat de verplichte helm niet werd gedragen. De lokale politie is meestal extra alert op toeristen zonder helm.
Alle tips op een rijtje:
-

voor een scooter van meer dan 50cc heb je een internationaal motorrijbewijs nodig;
geef niet zomaar je paspoort als onderpand wanneer je een scooter huurt in Thailand;
draag altijd een helm;
informeer bij je reisverzekeraar of je wel verzekerd bent bij schade of ongeval indien je van plan bent een scooter te huren;
controleer vooraf of je scooter geen schade heeft. Maak eventueel een foto om dit te bewijzen of laat het op het verhuurdocument
vermelden;
vraag altijd om een verhuurovereenkomst in een taal die je begrijpt;
bel de toeristenpolitie, telefoon 1155 (niet de normale politie), bij problemen of een aanrijding;
wees voorzichtig!

Bron: http://www.hieristhailand.nl/scooter-huren-in-thailand-let-goed-op/

36. Ontdek Thailand op zondag 15 mei 2016 op ‘t Zand te 8000 Brugge (West-Vlaanderen)
Wie wil genieten van Thaise charme in West-Vlaanderen, brengt best op zondag 15 mei 2016 een bezoek aan de 4de editie van
‘Thailand in Bruges’, een groots evenement dat plaats heeft op ‘t Zand te 8000 Brugge.
De openingsceremonie heeft plaats om 11.00 u. Van 10.00 tot 20.00 uur kan men genieten van de Thaise keuken, van dans en
muziek.

37. Thai Sawasdee Concert op zondag 15 mei 2016 in 5754 AC Deurne (Noord-Brabant)
Op zondag (pinksteren) 15 mei 2016 heeft er een Thai Sawasdee Concert plaats in het Sociaal Cultureel Centrum ‘Den Draai’,
Blasiusstraat 2 (bij de kerk van Zeilberg), 5754 AC Deurne, Noord-Brabant. Aanvang om 17.00 uur.
De entree bedraagt 15 euro. Eigen eten & drinken meenemen is niet toegestaan.
Voor meer informatie: Phiangjai Srisoi, gsm: + 31 6 812 146 64

38. De wereldberoemde Maeklong Spoormarkt is weer operationeel
De bij toeristen mateloos populaire Maeklong markt in Samut Songkhram is weer operationeel. De trein reed een aantal maanden niet
meer wegens onderhoud van het spoor.
De Ban Laem-Maeklong trein die door de Talad Rom Hoop (Umbrella Pull
Down Market) rijdt, reed sinds mei vorig jaar niet meer. De
onderhoudswerkzaamheden zouden slechts zes maanden duren, maar
liepen flink uit. Sinds 1 april rijdt de trein weer door de markt in Samut
Prakan. Doordat de toeristen tijdens de sluiting weg bleven, liep de
verkoop echter flink terug.
De markt is wereldberoemd omdat de trein, die dwars door de markt rijdt,
leuke foto’s en video’s oplevert. De trein passeert er acht keer per dag en
marktkooplui halen dan de luifels van hun kramen omlaag en verschuiven
hun koopwaar om de trein te laten passeren. De markt is een van de
grootste versmarkten in Thailand. De trein vertrekt van het Ban Laem
Maeklong station in Samut Sakhon.
Wil je de trein door de markt zien rijden, klik dan op: https://youtu.be/Exm_Gi1DxCg. De video is voorzien van Nederlandstalige
commentaar en Engelse ondertiteling.
Bron: Bangkok Post
Bron: http://www.thailandblog.nl/bezienswaardigheden/mae-klong-spoormarkt-operationeel-video/

39. Thaise afhaalrestaurants (take away’s) in de provincie Antwerpen
In navolging van wat Chinezen al jaren doen, beginnen nu ook heel wat Thais met een afhaalrestaurant. Volgens mij is dit een goed
idee want zo leren meer en meer mensen de geneugten van de Thaise keuken kennen.
Zeven van deze afhaalrestaurants hebben aan de vzw Thaivlac gedacht om in haar nieuwsbrief reclame te maken voor hun zaak. Een
goed idee trouwens, want als men niet weet dat je zaak bestaat, kan men er ook niets komen afhalen.
Het afhaalrestaurant Take-a-Thai, Kasteelpleinstraat 1 te 2000 Antwerpen, is
een van de eerste Thaise take away’s in België. De maaltijden worden vers
bereid door de Thaise echtgenote van de zaakvoerder. Op vertoon van hun
geldige lidkaart krijgen Thaivlacleden een korting van 5% op hun volledige
bestelling. Meer gegevens over dit afhaalrestaurant, de openingsuren en de
menu’s vind je op hun website www.takeathai.be, waarlangs men ook online kan
bestellen. De zaak is ook telefonisch bereikbaar op de nummers 03-345.40.42 of
0471-470.980. Het e-mailadres is info@takeathai.be. Smakelijk!
Thai Take-Away (open: 12-13u & 17-20u) en ’t Koffiehuisje (open: 12-20u),
beide gevestigd in de Schransstraat 34 te 2280 Grobbendonk, kennen een
alsmaar groeiend succes, en dit niet in het minst door hun prijs-kwaliteit
verhouding. Neem een kijkje op hun websites www.thaitakeaway.be en
www.tkoffiehuisje.com, of beter nog, ga ineens ter plaatse kennismaken.
Thaivlacleden krijgen 5% korting op vertoon van hun geldige lidkaart.
Lidmaatschap wel vermelden bij de (telefonische) bestelling!
Beide zaken zijn alle dagen open, behalve op dinsdag en woensdag, Tel. 014/35.99.29 en 0497/43 59 64.
One Thai is een take away waar de authentieke Thaise gerechten
vers bereid worden. Het afhaalrestaurant bevindt zich in de
Kerkhofblommenstraat 4 te 2170 Merksem. Je kunt er zowel cash
als met bancontact betalen. Het telefoonnummer is 03-644.46.26 en
de openingsuren, de menukaart, evenals een plannetje met de ligging
van de zaak, vind je op hun website www.onethai.be. Thaivlacleden
krijgen 5% korting op vertoon van hun geldige lidkaart. Men dient
het lidmaatschap wel te vermelden bij de (telefonische) bestelling!
Khawhom is een afhaalrestaurant gelegen op de Kapelsesteenweg 308 te
2930 Brasschaat. De gerechten worden elke dag vers bereid door Noon en
Aphinya. Beiden hebben al jaren ervaring in de authentieke Thaise keuken.
Khawhom is open van woensdag tot en met zondag en dit telkens van
16u tot 22u. Ook op feestdagen kan je bij hen terecht. Meer informatie vind
je op hun website www.khawhom.be. Je kunt ook een mailtje sturen naar
info@khawhom.be. Telefonisch is de zaak bereikbaar op het nummer
0492.92.26.00. Thaivlacleden krijgen 5% korting op vertoon van hun
geldige lidkaart. lidmaatschap wel vermelden bij de bestelling a.u.b.
Laan Thai is een take away die u de typische Thaise keuken brengt
zoals de Thaise keuken echt moet zijn: smaakvol, kleurrijk en op en
top vers. Het afhaalrestaurant, dat ook restaurant is, bevindt zich in
de Stationsstraat 48, te 2950 Kapellen. Het telefoonnummer is
03-344.63.15. De openingsuren, evenals de menukaart, vind je op
hun website www.laanthai.be. Parkeren kan je vlakbij aan het
treinstation van Kapellen.
Baan Yuuna is een Thai Take-away & Foodbar waar men
elke dag, uitgezonderd maandag, van 11.00 tot 21.00 u
terecht kan voor een gezonde Thaise keuken aan eerlijke
prijzen. Het adres is Tabakvest 69, 2000 Antwerpen en het
telefoonnummer 03-430 60 02. Meer informatie vind je op hun
website www.baanyuuna.be. E-mail is: info@baanyuuna.be.
Thai de Wandeling is een Thais afhaalrestaurant gelegen te 2300 Turnhout,
Steenweg op Zevendonk 179. Men kan er zowel eten komen afhalen als de
aangekochte gerechten ter plaatse degusteren. Op maandag, dinsdag,
donderdag en zondag is de zaak open van 11u tot 22u, en op vrijdag en
zaterdag van 11u tot 23u. Meer informatie vind je op www.thaidewandeling.be.
Men kan telefonisch bestellen op het nummer 0494-10.20.90.
Via de uitbaters van ‘Thai de Wandeling’ kan je ook een vakantiehuis huren in
Hua Hin. Meer inlichtingen vind je hierover op de website www.tj3k.be. Je kan
ook een mailtje sturen naar huishureninhuahin@hotmail.com of telefoneren naar
het nummer 0494-10.20.90 (00 32 494 102090).

Bent u zaakvoerder of toekomstige uitbater van een Thaise take-away?
Bent u bereid de vzw Thaivlac te sponsoren door een advertentie in haar nieuwsbrief te plaatsen, zodat heel wat potentiële klanten
weten dat u een dergelijke zaak hebt?
Neem dan een kijkje op pagina 19, artikel 25, waar u alle uitleg vindt over het plaatsen van een advertentie in onze nieuwsbrief.

40. Concert Kratae & Kratai op vrijdag 19 augustus 2016 in Bredene (West-Vlaanderen)
De Thaise superster Kratae Rsiam komt op vrijdagavond 19 augustus 2016 (deuren open om 18.30 u) naar het Event Center Staf
Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene en dit voor een exclusief live optreden!
Tijdens haar optreden brengt ze niet alleen al haar hits mee, maar ook haar zus Kratai. Samen zullen ze zorgen voor een verrassend
optreden. Kratae & Kratai brengen verder nog 4 dansers/danseressen mee uit Thailand.
Het voorprogramma wordt verzorgd door Pednoy Melody.
Mis dit unieke concert op de vooravond van de Thaise markt in Bredene niet! Tickets (staanplaatsen) kosten slechts 28 euro in
voorverkoop en (indien nog voorradig) 35 euro aan de kassa.
Wil je comfortabel en veilig naar het concert van Kratae & Kratai gaan in Bredene op 19 augustus 2016?
Boek dan een Bus & Ticket package! Opstapplaatsen: Amsterdam, Rotterdam, Hasselt, Antwerpen, Brussel en Gent. Prijs heenen-terug: 60 euro, concertticket inbegrepen! De bus rijdt vanaf 40 deelnemers.
Voor meer informatie en/of het boeken van de bus of tickets, surf je naar de vernieuwde website www.thaisemarkt.be. Je
kunt ook alles volgen op de Facebookpagina https://www.facebook.com/thaisemarkt.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij RaanAsia, Oostendsesteenweg 135, 8000 Brugge (Sint-Pieters).

41. Thaise Markt & Party op zaterdag 20 augustus 2016 in Bredene (West-Vlaanderen)
Op zaterdag 20 augustus 2015 gaat van 10 tot 22 uur voor het 8ste achtereenvolgende jaar de Thaise Markt door op het terrein naast
het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys in de Kapelstraat 76 te 8450 Bredene.
Met 100 standhouders, 3 podia, een boksring, tientallen danseressen,
een mega party en meer dan 15.000 bezoekers op één dag, is de
Thaise Markt & Party in Bredene het grootste Thaise evenement van
de Benelux en waarschijnlijk ook van gans Europa.
De Thaise Party heeft plaats van 18 tot 24 uur in het Meeting- en
Eventcentrum Staf Versluys. Thaise ambiance is verzekerd!
De toegang tot de Thaise markt en tot de party is volledig gratis! Mis
beide evenementen in geen geval.
Voor meer info omtrent het concert op 19/8 en de Markt en Party op 20/8/2016, klik op: http://www.thai-events.org/#!blank/ubcap.

42. Interessante verenigingen, forums, blogs, enz.
Onderstaand vind je een aantal verenigingen, forums, blogs, enz. die een belangrijke rol spelen in België, Nederland of Thail and en
allen een link met Thailand hebben.
Houd je van een vrij, vrank en democratisch forum? Ga dan eens een kijkje nemen bij Thailandgids.be, of
beter nog, open er een account. Het account is volledig gratis.
Met meer dan 500 leden is het forum toonaangevend en gekend door alle echte Thailandliefhebbers. Neem gerust
eens een kijkje op hun website www.thailandgids.be.
Thailander.nl is een forum dat zich voornamelijk richt op Nederlandstalige mensen die enige verbintenis met of
interesse hebben in Thailand. Op dit forum kunt u veel nuttige informatie vinden en vragen stellen. Veel leden
die er wonen of er vaak mee te maken hebben, kennen soms nog beter de weg dan Thaise mensen of
instanties. Ook wil men u op de hoogte houden van het dagelijkse nieuws, visa en nog veel meer andere leuke
en leerzame onderwerpen. Wil je meer weten, kijk dan op www.thailander.nl en registreer u.
Een interessante blog is ongetwijfeld Thailandblog.nl. Met 275.000 bezoeken per maand is het
de grootste Thailand-community in Nederland en België. Je kunt je gratis inschrijven op hun
elektronische nieuwsbrief die dagelijks verstuurd wordt. Ga naar www.thailandblog.nl en vermeld
je e-mailadres op de daarvoor voorziene plaats.
Hier is Thailand is een Thailand-community van Nederland en België, waar je van alles vindt over
Thailand. Als onafhankelijke site bieden ze up-to-date informatie over alles wat maar enigszins met
Thailand te maken heeft. Je kunt je gratis inschrijven op hun dagelijkse nieuwsbrief. Meer
informatie over deze blog vind je op hun website www.hieristhailand.nl.
Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band
smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in andere
continenten, emigranten en expats. Voor meer informatie, zie hun website www.viw.be.
Thailandforum.be is een Belgisch forum voor de liefhebbers van Thailand en zijn bewoners. Toeristen en expats, maar
ook diegenen die meer willen weten over te vervullen formaliteiten om te trouwen of samen te leven met een Thai of een
Thaise, vinden hier heel wat informatie.
Om actief aan het forum deel te nemen dient men zich wel te registreren. Meer informatie hierover vindt men op hun
website www.thailandforum.be.
Marc De Prins is een Thailandliefhebber die zich bezig houdt met het verzamelen en delen van informatie over
Thaise evenementen zoals Thaise festivals, Thaise party's, evenementen in de tempels en allerhande informatie
die met Thailand te maken heeft. Op Facebook heeft hij de groep ‘Thailand in Belgium’ opgericht. Hij neemt ook
veel foto’s van Thaise evenementen of maakt filmpjes die hij op You Tube zet. Wil je meer weten over Thaise
feesten of festivals, ga dan eens kijken op http://thailandinbelgium.blogspot.be/.
De Vlaamse Club Pattaya werd opgericht in maart 2010. De leden ervan
vergaderen elke eerste woensdag van de maand in Pub/Resto Aroi. Meer
over deze club vind je op hun website .
De Belgian Club of Thailand is een verenging die zich voornamelijk richt tot Belgische expats in Thailand. Zij
promoot niet alleen de sociale en culturele contacten tussen de in Thailand wonende Belgen, maar ook tussen
Belgen en Thais, en dit zowel in Thailand als in België. Ze onderhoudt ook goede contacten met de Belgische
Ambassade in Bangkok. Meer informatie vindt men op hun website www.belgianclubthailand.com.
Bring the Elephant Home (www.bring-the-elephant-home.nl) is een stichting die zich inzet voor een betere
toekomst voor Thaise olifanten. Ze willen dit bereiken door diervriendelijk ecotoerisme, door het in stand houden en
creëren van een natuurlijke leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel voor olifanten, het bevorderen van
alternatieve werkgelegenheid voor olifantbegeleiders en door het oplossen van conflicten tussen mens en olifant.
Men kan - zoals de vzw Thaivlac dit heeft gedaan - zelfs pleegouder worden van een olifant die leeft in het
Elephant Nature Park (www.elephantnaturepark.org) in de buurt van Chiang Mai.
De Thais-Vlaamse Vriendenkring (Thaiclub), Galgestraat 15 te 8680 Koekelare (West-Vlaanderen), is een vzw
die het bevorderen van de vriendschap tussen Vlaanderen en Thailand, onder andere via culturele uitwisseling,
socio-culturele activiteiten en wederzijdse contacten, als doel heeft. De vereniging verzekert de opvang van Thais
en verstrekt hun eventuele hulp door persoonlijke begeleiding. Ze steunt eveneens ontwikkelingsprojecten in
Thailand en verstrekt informatie over formaliteiten, handel, taal, cultuur, reizen, enz. Meer informatie over deze vzw
die al sinds 1987 bestaat, vindt men op hun website www.thaiclub.be.
De Thaise Vrienden Wevelgem, Roeselarestraat 191 te 8560 Wevelgem (West-Vlaanderen), is een vzw die tot doel
heeft hulp te bieden aan mensen die het minder goed hebben in Thailand, met vooral speciale aandacht voor de
kinderen. In de ongeveer 10 jaar dat ze bestaan hebben ze al heel wat projecten verwezenlijkt. Ze richten ook heel
wat activiteiten in om aan het nodige geld te geraken om al deze projecten te financieren. Hun voornaamste activiteit
is ongetwijfeld het jaarlijkse ‘eetfestijn’ dat ze inrichten. Wil je meer weten over deze dynamische vereniging, neem
dan een kijkje op hun website www.thaisevriendenwevelgem.be.
De Vriendenkring Fatimacenter is een vzw die als doel heeft steun te verlenen aan verschillende
initiatieven opgezet door de Zusters van de Goede Herder in Thailand en Cambodja. Concreet gaat het
om het Fatima Self Help Center in Bangkok, het Regina Center, ISAN Pottery en Hands of Hope in Nong
Khai en Fountain of Life in Pattaya en Sihanoukville (Cambodja). De belangrijkste activiteit van de
vriendenkring zelf is het organiseren van geschenkenbeurzen, Daarnaast organiseren ze op verschillende
activiteiten een cafetaria en is er jaarlijks een Thais ‘verwendiner’. De opbrengst gaat telkens naar de
projecten die ze steunen. Meer informatie vind je op hun website www.fatimacenter.be.

43. Sluit je aan bij onze dansgroep ‘The Thai Belles’ en… beleef het avontuur van de dans
De vzw Thaivlac is steeds op zoek naar Thaise dames of meisjes met een leuk uiterlijk en gevoel
voor ritme die als Thai Belle de eeuwenoude danscultuur van hun land willen uitdragen. De
opleiding gebeurt gratis door de gediplomeerde Thaise danslerares van Thaivlac die deze taak
als vrijwilligster uitoefent. Het enige wat we aan onze leerlingen vragen is dat ze lid worden van
de vzw Thaivlac en in de mate van het mogelijke deelnemen aan optredens van The Thai
Belles.
Tijdens zulk een optreden wordt er niet alleen een verzekering tegen lichamelijke ongevallen
afgesloten voor onze vrijwillige medewerk(st)ers, maar ontvangen ze ook een vergoeding voor
hun artistieke prestaties.
Indien u meent over de nodige capaciteiten te beschikken om onze dansgroep te vervoegen,
stuur dan een mailtje met uw gegevens en enkele foto’s, naar dansen@thaivlac.be. U kunt
schrijven in het Nederlands, Engels, Frans of Thai.
En dat het onze Thai Belles voor de wind gaat, kan u zien op Facebook. Ga naar “Guido
Goossens (Thaivlac)” en bekijk de foto’s van het album “The Thai Belles, de dansgroep van
Thaivlac vzw”, dat al meer dan 185 keer een ‘vind ik leuk’ vermelding kreeg. U zult er een hele
hoop foto’s aantreffen met naast iedere foto de plaats van optreden, zodat u zelf ontdekt dat ze
niet alleen in België hebben opgetreden, maar ook in Nederland en Duitsland. Klik op:
https://www.facebook.com/thaivlac.vzw/media_set?set=a.148592168572368.29910.1000026475
82001&type=3 om onmiddellijk naar het album te gaan.
Wist u trouwens dat ‘The Thai Belles’ de oudste nog bestaande Thaise dansgroep is in België. In 2016 bestaat ze 19 jaar!
Khroe Oua startte met Thaise dansen in 1997. Eerst droeg de groep geen naam, nadien werden het de ‘Thaibeldanseressen’. Nadat ze
in 2011 een essentieel onderdeel werden van de vzw Thaivlac, werd de naam gewijzigd in ‘The Thai Belles’, de Thaise Schoonheden.
Indien u één of meerdere danseressen wilt boeken voor een optreden, kunt u dit telefonisch doen op het nummer 0495-273 286 (00 32
495 273 286) of via een mailtje naar dansen@thaivlac.be.

44. Leer Thai, ontdek de handleiding van de vzw Thaivlac!
Dat het leren van de Thaise taal in de lift zit, bewijst het aantal studenten dat onze
Thaise lessen volgt in het Cultuurcentrum Luchtbal te 2030 Antwerpen. Spijtig
genoeg heeft niet iedereen de tijd of de mogelijkheid om naar Antwerpen te komen
om er de lessen te volgen. Een andere mogelijkheid om de Thaise taal te leren is
door zelfstudie.
Indien iemand een Thaise partner, vriend of vriendin heeft, die hem of haar kan
helpen met de juiste uitspraak en toonhoogte van de Thaise woorden, kan de
handleiding die gebruikt wordt bij onze Thaise lessen hiervoor een handig
hulpmiddel zijn.
De handleiding bevat zowel de leerstof voor beginners als voor gevorderden en
bestaat uit twee delen, namelijk Thai Spreken (het blauwe boek) en Thai Lezen
en Schrijven (het rode boek); in totaal meer dan 250 pagina’s.
In de cursus Thai Spreken zal men naast de Nederlandse woorden en zinnen niet enkel een voor Nederlandssprekenden
herkenbare fonetische vertaling terugvinden (wat heel wat anders is dan de onverstaanbare Engelse fonetiek die men in de meeste
boeken aantreft), maar ook de vertaling in het Thaise schrift. Hierdoor kan de Thaise persoon die u helpt de aan te leren woorden en
zinnen verstaan zonder dat deze Nederlands moet kennen.
Wenst u Thai te leren en beschikt u over een Thaise persoon die u bij uw studie kan helpen, dan kan u gerust onze handleiding
bestellen. De kostprijs voor de twee boeken samen bedraagt € 49 (uitgave 2012), verzendingskosten niet inbegrepen. Voor verzending
in België of naar Nederland bedragen de kosten thans € 10. Voor Nederland nemen wij een deel van de portkosten te onzen laste.
Het bedrag van 49+10 = € 59 dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift code
KREDBEBB) van de vzw Thaivlac, 2180 Ekeren, met als mededeling “Thaise handleiding”.
Als u uw betaling hebt gedaan, stuur dan nog dezelfde dag een mailtje naar taallessen@thaivlac.be, zodat we u kunnen verwittigen
wanneer uw handleiding werd afgegeven op het postkantoor.
Ziezo, beste lezers,
Dit was dan de nieuwsbrief voor de maand mei 2016.
In mijn volgende nieuwsbrief beloof ik jullie een ‘straf’ verhaal uit de archieven
van het ledenblad Sawasdee. Alles is waar gebeurd, ook al zullen sommigen
het niet geloven. De titel luidt dan ook “Geloof het of niet, believe it or not”.
Sawasdee khrap.
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, of hem dubbel zou ontvangen, laat me dit dan weten via een mailtje a.u.b. Om het
opzoekingswerk voor mij te vergemakkelijken, dient u dit best te doen door de mail waarin de nieuwsbrief verzonden werd, te beantwoorden.
Indien de nieuwsbrief door derden wordt doorgezonden gelieve u hen te contacteren om het doorsturen van de nieuwsbrief te annuleren.

