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Naam: Thanchanok,  

Geboortejaar: 1995 

Woonplaats: Ban Muang Wa ( Doi Saket District) 

Familie en sociale situatie:  

Vader en moeder zijn gescheiden kort nadat Thanchanok werd geboren en lieten haar achter bij haar 

grootouders om voor haar te zorgen.  

Opleiding: 

Primary School (Pratom): 6 YEARS AT LUANG NUA , Secondary School (Matayom) : 3 YEARS AT 

LUANG NUA (1  2  3), 3 YEARS AT DOI SAKET (4  5  6), AVERAGE SCORE: 2.82 

 

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

Ik wil graag werken in de publieke gezondheidszorg. Hoewel ik geen excellente student ben vind ik 

het fijn om op school te zijn. Mijn gemiddelde is  2.82 (van in totaal  4). Ik ben vriendelijk en 

behulpzaam. De totale duur van de studie voor eerste hulp duurt 2 jaar. Ik ontvang een renteloze 

lening van de regering om het schoolgeld te betalen. Maar omdat ik niet thuis woon zijn de uitgaven 

voor mijn dagelijks leven te veel voor mijn familie om te betalen. Ik heb dus aanvullende middelen 

nodig. Ik heb een plaats gekregen op het college of public health at Khon Kaen, studie first aid. Ik zou 

graag willen dat Talent foundation een deel van mijn maandelijkse uitgaven voor mijn dagelijkse 

levensonderhoud betaalt. Als ik eenmaal werk heb in de publieke gezondheidszorg ontvang ik een 

goed salaris dat me in staat stelt mijn familie te ondersteunen.  

Mijn naam is Thanchanok. Ik werd geboren in 1995, in Ban Muang Wa, een klein dorpje  

in het noorden van Thailand. Toen ik nog heel jong was, zijn mijn ouders gescheiden. Ze hebben me  

gebracht naar mijn grootouders, die voor me zorgen. 

Mijn grootvader heet Bunchuai. Hij repareert oude auto’s. Mijn grootmoeder Yupin. Zij helpt mijn 

grootvader. Ik ben enig kind. 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. 

Omdat ik graag nog verder wilde leren, heb ik in het provinciestadje Doi Saket nog 3 jaar middelbaar 

onderwijs gevolgd, de klassen 4, 5 en 6. Ik woon thuis bij mijn grootouders. In mijn vrije tijd help ik 

mijn grootouders in en om het huis. In maart 2014 deed ik eindexamen. Ik behaalde het cijfer  

2.82 (uit een totaal van 4.00).Ik heb altijd graag willen werken in de Gezondheidszorg. In het lokale 

ziekenhuis van Doi Saket liep ik een week stage.  

Ik heb gekozen voor de Studie Eerste Hulp. Die duurt 2 jaar. Een 4 jarige cursus, bijvoorbeeld voor  

Verpleegster, vond ik te duur voor mijn grootouders. Ik deed toelatingsexamen aan het College for  

Public Health in de stad Khon Kaen. Studierichting: Eerste Hulp. En ik kreeg een plaats. Op 1 augustus  

ga ik beginnen. De totale studie duurt 2 jaar.Ik woon nu nog thuis. Maar tijdens de studie woon ik in  

de dormitory van het College. Als ik ben afgestudeerd kan ik gaan werken op de Eerste Hulp afdeling  

 

Ervaring tot nu toe: 

Thanchanok lijkt goed op haar plaats in haar nieuwe studie. Ze wil graag betrokken zijn bij de 

medische opvang van slachtoffers van ongelukken.  Ze geniet van haar opleiding. Het is moeilijk maar 

ze kan het aan. Onderdeel van haar opleiding is het meerijden met ambulances, wat ze erg spannend 

vindt. Haar jaargemiddelde is >3,1<. Ze woont in de studentenaccomodatie op de campus. In juni 

2016 krijgt ze haar diploma.  
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Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

Geplande periode van ondersteuning: 1 augustus 2014 tot 31 juli 2016 

2014 2015 2016 

€ 325,-  780,-  455,- 

 

Bijzonderheden: 

Details ondersteuning: 

Studiekosten ( d.w.z. boeken, kopieerkosten ed)  

Geplande periode van ondersteuning: 

1 augustus 2014 tot 31 juli 2016 

  


