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Naam: Suphani 

Geboortejaar: 1995 

Woonplaats: Long Kilek, Doi Saket District 

Familie en sociale situatie: 

Suphanni lives with her family. Father Chanwan grows rice for own consumption and for sale, on 

rented land. Mother Seewan is seamstress, has small workshop at home. One other brother is 

assistant nurse.  

 

Mijn naam is Suphanni .  Ik werd geboren in 1995, in Long Kilek, een klein dorpje in het noorden van 

Thailand.  Mijn vader heet Chanwan.  Hij is rijstboer.  Hij huurt ieder jaar een stuk land en verbouwt 

daar rijst voor eigen gebruik en voor de verkoop.   Mijn moeder heet Seewan. Zij is naaister. In haar 

kleine atelier thuis werkt ze voor opdrachtgevers 

Ik heb 1 oudere broer. Hij is assistent verpleegkundige. 

Toen ik 6 jaar oud was, ging ik naar de lagere school in mijn dorp.  Ik volgde daar 6 jaar lager 

onderwijs, en aansluitend nog 3 jaar middelbaar onderwijs. 

Ik wilde graag nog verder leren, omdat ik van studeren houd. Daarvoor moest ik naar het 

provinciestadje Doi Saket, waar ik nog 3 jaar de klassen 4, 5 en 6 van de middelbare school volgde.  Ik 

woonde toen thuis bij mijn ouders.  

In mijn vrije tijd hielp ik mijn ouders in en om het huis.  In de schoolvakanties werkte ik in een bedrijf 

dat voor de export werkt. 

In maart 2014 deed ik eindexamen.  Ik behaalde het cijfer 3.38 (uit een totaal van 4.00, in 

Nederlandse cijfers: ruim 8). 

Toen ik me afvroeg wat ik zou gaan doen na het eindexamen, kwam ik direct op de studie 

Verpleegkunde.  Ik had mijn beide ouders vaak begeleid bij hun bezoeken aan een arts of een 

ziekenhuis.  Ik zag daar steeds de enorme vraag naar medische hulp en de lange wachttijden.  Ik 

wilde graag helpen.   

Ik deed toelatingsexamen aan de Faculty of Nursing, of Payap University, Chiang Mai.  En ik kreeg een 

plaats.  Op 1 augustus ga ik beginnen.  De totale studie duurt 4 jaar. 

Ik woon nu nog thuis.  Maar tijdens de studie woon ik in één van de slaapgebouwen op de 

universiteits-campus.  Die campus ligt tegenover één van de oudste ziekenhuizen van deze stad.  In 

dat ziekenhuis vinden ook vele van de practische cursussen plaats. 

 

Opleiding: 

Primary school: 6 years, at Long Kilek 

Secondary school: 3 years, at Long Kilek  

Secondary school: 4-5-6 at Doi Saket  

Average score of last year: 3.38  

 

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

Ik wil verpleegster worden. Ik houd er van om voor mensen te zorgen. Ik ben een goede student  

 ( jaar gemiddelde: 3.38 van 4). Ik houd van wetenschap, vooral van wiskunde. De totale duur van 

een studie voor verpleegster is 4 jaar. Ik ontvang een renteloze lening van de regering om de 

schoolgelden te betalen. Maar omdat ik niet thuis woon zijn de uitgaven voor mijn dagelijks leven te 

veel om door mijn familie te betalen. Ik heb aanvullende middelen nodig.   

Ik heb gesolliciteerd naar een plaats op Payap University Chiang Mai, faculty Nursing en deze 

gekregen. Ik heb hulp nodig voor mijn dagelijkse uitgaven. Als ik eenmaal verpleegster ben ontvang ik 

een goed salaris dat me in staat zal stellen om mijn familie te ondersteunen.   
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Ervaring tot nu toe: 

Suphanni heeft het erg naar haar zijn op Payap University.  Ze is zeer te spreken over zowel de studie 

zelf als over het leven als student in een grote stad.  Ze woont in het slaapgebouw voor studenten. 

 

          
 

Vooral het tweede semester vond ze erg moeilijk, maar ze is er goed doorheen gekomen. Tot nu toe 

was de studie uitsluitend theorie.  Haar jaargemiddelde is  >3,3<.   Volgend jaar gaat ze stage lopen in 

een ziekenhuis.  

Ze hoopt haar 4-jarige studie in 2018 af te sluiten. 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2014 2015 2016 2017 2018 

€ 345,-  € 825,-  € 825,- € 825,- € 480,- 

Bijzonderheden: 

Ondersteuning voor studiekosten ( d.w.z. boeken, kopieerkosten, vervoer ed)  

Geplande periode van ondersteuning: 

1 augustus 2014 tot 31 juli 2018 

  


