Naam: Sudarat , Geboortejaar: 1995, Woonplaats: Ban Pang Hai, Thep Sadet Dostrict
Familie en sociale situatie:
Sudarat leeft met haar familie: grootmoeder, vader, Pon, die koffie en thee teelt, moeder, Wilai die
werkt met haar vader, oudere zus die bij een private onderneming werkt en een tante die bij de
regering werkt.
Mijn naam is Sudarat. Ik werd geboren in 1995, in Ban Pang Hai, Tep Sadet District, een klein dorpje
in het noorden van Thailand. Mijn vader heet Pon. Hij verbouwt koffie en thee. Hij verkoopt de
bonen en de bladeren aan het Royal Project in onze buurt. Mijn moeder heet Wilai. Zij helpt mijn
vader op de plantage. Ik heb 1 oudere zuster.
Toen ik 6 jaar oud was, ging ik naar de lagere school in mijn dorp. Ik volgde daar 6 jaar lager
onderwijs. Daarna ging ik naar de middelbare school in Doi Saket waar ik alle 6 klassen volgde. Ik
woonde toen thuis bij mijn ouders en ging iedere dag op en neer met de schoolbus (25 km).
In mijn vrije tijd hielp ik mijn ouders in en om het huis; in het seizoen plukte ik koffie. Mijn hobbies
zijn badminton en volleybal.

Opleiding:
In maart 2014 deed ik eindexamen. Ik behaalde het cijfer 3.61 (uit een totaal van 4.00).Al enkele
jaren wilde ik graag verder studeren in de Gezondheiszorg. Maar niet als Verpleegster, maar als
specialist Public Health. Ik solliciteerde naar een plaats op het Public Health College in de stad
Phitsanulok. En ik werd toegelaten. Op 1 augustus ga ik beginnen. De totale studie duurt 4 jaar. Na
afloop krijg ik een BA-diploma en dan wil ik graag terug naar mijn eigen streek. Ik woon nu nog thuis.
Maar tijdens de studie woon ik in één van de slaapgebouwen van het College.
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Ik wil werken in de publieke gezondheidszorg. Ik houd er van om voor mensen te zorgen. Ik ben een
geode student ( jaar gemiddelde: 3.63 van 4). Ik houd van wetenschap en vooral van chemie. De
totale duur van een studie in de publieke gezondheidszorg 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 het College of Public Health at Phitsanulok, en ik ben
toegelaten. Ik vraag jullie mij te helpen met de dagelijkse uitgaven. Als ik eenmaal een
gezondheidszorg specialist ben ontvang ik een goed salaris dat me in staat stelt mijn familie te
ondersteunen.
Ervaring tot nu toe:
Uit jaarverslag 2015:
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Sudarat (20) volgt nu een opleiding tot specialist in Public Health Care. Deze studie wordt verzorgd
door de Universiteit van Phitsanulok en duurt 4 jaar. Ook zij is erg tevreden met haar keuze. De
opleiding is gericht op voorlichting over de gezondheid van vooral oudere mensen. Ze deed in dat
kader onderzoek in een dorpje waar ze de oudere bewoners interviewde. Een van haar vakken was
anatomie, wat ze erg moeilijk vond. Haar jaargemiddelde is >3.34<.
Ze woont in de slaapzalen voor studenten op de campus. In 2018 hoopt ze haar studie te kunnen
beëindigen.

Begrote bijdrage Talent foundation PvT:
2014
2015
2016
2017
2018
€ 295,€ 710,€ 710,€ 710,€ 415,Bijzonderheden:
Details ondersteuning:
Studiekosten ( d.w.z. boeken, kopieerkosten, vervoer ed)
Geplande periode van ondersteuning:
1 augustus 2014 tot 31 juli 2018
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