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Naam: Thinnakorn,  

Geboortejaar: 1996,  

Woonplaats: Doi Saket 

Familie en sociale situatie: 

Father: Manat farmer. Mother: Mari farmer.  

Both parents are ill, the financial situation of the family is poor. 

 

Opleiding: 

Education: Primary Thepsadip School 

Secondary Doi Saket School 

New Education: 

Praboromarajchanok Institute, Phitsanulok. 

Bachelor of Thai Traditional Medicine. 

 

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

Hij wil dokter worden in de Thaise  traditionele geneeskunde in een ziekenhuis. Tegenwoordig zijn er 

mogelijkheden om in ziekenhuizen te kiezen voor een behandeling met traditionele medicijnen. Hij 

wil zijn studie gebruiken om ziektes te voorkomen en te behandelen om mensen te ondersteunen na 

een ziekte.  

Door het leven in de Bergen heeft hij veel ervaring met traditionele medicijnen. Hij is er in 

geïnteresseerd om er meer over te weten te komen en zijn kennis en kunde te gebruiken. Hij is een 

rustig en bescheiden person en houdt er van om mensen te observeren. De tijd, de mogelijkheden en 

de financiële middelen weerhouden hem er van zijn talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Hij wil 

studeren aan het  Praboromarajchanok Institute, Phitsanulok, Bachelor of Thai Traditional Medicine. 

En hij wil meer te weten komen  van zijn vader en zijn omgeving in het dorp over de medicinale flora. 

Zij waren zijn grote inspiratiebronnen. Hij wil die kennis combineren met het bestuderen van boeken 

aan de universiteit.  

Hij krijgt een beurs van de regering maar dat is niet voldoende en wordt direct gegeven aan de 

universiteit. Hij heeft geld nodig voor boeken, een uniform, zijn vervoerskosten, kamer en eten, etc.   

Zijn beide ouders zijn boeren ( ieder seizoen teren zij op de oogst) en zijn niet in geode gezondheid.  

Hij heeft ook een broer die afhankelijk is van het geld van zijn ouders. Hij hoopt zijn familie te helpen 

met zijn kennis en advies. Hij hoopt dat hij een hygiënische levensstijl kan verbeteren.   

Ervaring tot nu toe: 

Hij is erg tevreden over het aangeboden studieprogramma.  Dat bestond dit eerste semester uit 

meer algemene vakken.  In Januari begint het tweede semester met onderwerpen die op de 

traditionele praktijk gericht zijn.  Hij woont in de studenten verblijven op de campus.  Hij heeft nog 

geen cijfers. Hij hoopt in 2019 af te studeren.   

 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2015 2016 2017 2018 2019 

€ 350,- € 825,- € 825,- € 825,- € 480,- 

 

Bijzonderheden: 

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

Geplande periode van ondersteuning: 

1 augustus 2015 tot 31 juli 2019 


