SAWITRI
Studies Nursing in Thailand.
Sawitri (1992) werd geboren in een klein dorpje in het district Chai Prakarn, Noord-Thailand. Op de
middelbare school was ze doorgaans de beste van de klas. Toen ze in de vijfde klas zat sloeg het
noodlot toe: haar vader overleed onverwachts. Er was geen geld meer om haar studie voort te
zetten. Gelukkig schoot een Nederlandse organisatie haar financieel te hulp en ze voltooide haar
opleiding met schitterende cijfers.
Haar droom was werkzaam te zijn in de gezondheidszorg. Ze koos voor een opleiding tot
verpleegster. Ze werd toegelaten tot het Boromarajonani College of Nursing, een rijksopleiding
onder de vleugels van de medische faculteit van de Universiteit van Chiang Mai.
Sawitri heeft het daar erg naar haar zin. Het studieprogramma sluit geheel aan bij haar wensen, er is
veel tijd voor training in ziekenhuizen en klinieken, de school is goed georganiseerd en ze is erg
tevreden over haar docenten. Ze woont in een studentenflat op het terrein van het college en neemt
actief deel aan de vele sociale evenementen. De resultaten van haar studie zijn voortreffelijk, zoals
blijkt uit de cijfers die ze behaalt aan het einde van ieder semester.
Vorig jaar bereikte ze een belangrijk moment in haar 4-jarige opleiding: ze ontving het
Verpleegsterskapje met het bijbehorende uniform. Er kwam een ‘statiefoto’ in haar nieuwe kleding,
met op de achtergrond een foto van de Moeder van de Thaise Koning, die tijdens haar leven zeer
actief was in het bevorderen van de gezondheidszorg in dit land.
Haar studie wordt mede mogelijk gemaakt door de PvT Talenten Stichting. Van dit fonds ontvangt ze
maandelijks 100 Euro voor haar kosten van levensonderhoud, waarvoor ze erg dankbaar is.
Gezien de status van dit opleidingsinstituut zal het niet moeilijk zijn voor Sawitri om na het behalen
van haar diploma een goede baan te vinden. Ze zou erg graag weer teruggaan naar haar eigen
omgeving, zodat ze naast haar werk als verpleegster zowel financieel als ook dagelijks voor haar
moeder kan zorgen.
November 2012.
Sawitri loopt zit in haar laatste studiejaar. Zij loopt stages in verschillende ziekenhuizen in Chiang
Mai. Ze vertelde dat het zwaar was, maar dat ze er veel plezier in had. Ze zal ons waarschuwen
wanneer ze gaat afstuderen, in maart wellicht.
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