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Een naai attelier in Klong Toey

Ik ben op bezoek bij 
Sander Jungerius van de stichting 
SJ Foundation, in de grootste 
sloppenwijk van Thailand, Klong 
Toey in Bangkok. Hier worden fair 
trade producten gemaakt onder 
de naam 
SJ Company en sinds kort zijn ze 
gestart met een georganiseerde 
wandeltrip door de sloppenwijk.

Het atelier heeft zich een paar jaar 
geleden gevestigd in Bangkok 
( Klong Toey) Hier werkt SJ 
Foundation samen met de Thaise 
Duang Prateep Foundation (DPF) 
en de Nederlandse organisatie 
Wings of Support.

Sander Jungerius woont  in 
Nederland maar bezoekt het 
atelier minimaal 2x per jaar.

Wanneer hij in Bangkok is, 
verblijft hij niet in een hotel 
maar woont hij boven het 
atelier, midden in Klong Toey.

De SJ Foundation gelooft niet in 
het simpelweg “neerzetten van 
een zak met geld” maar zet zich 
actief in om een duurzame 
bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de levensom-
standigheden en ontwikkel-
ingsmogelijkheden van 
kansarmen op de lange termijn.

Bij de … school, praktisch naast 
het atelier gelegen, loopt er een 
project van de stichting. Hier 
krijgen de leerlingen, in de 
leeftijd van 11 t/m 15 jaar, les in 
Engels, PC vaardigheden en 
naaimachine les. 
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De leerlingen lopen in het atelier 
van SJ Foundation stage alwaar 
ze de geleerde stof in de praktijk 
kunnen brengen. In het atelier 
maken ze leren riemen, 
armbandjes en tassen die in 
Nederland worden verkocht.    
De gemaakte winst vloeit direct 
terug in de organisatie voor 
lonen en opleiding. Teven s 
wordt een deel gebruikt voor het 
opstarten van nieuwe projecten.

Zoals ik al eerder vermelde, een 
nieuw project is begin 2012 van 
start gegaan: de wandeltrip door 
Klong Toey. 

Deze circa 2 uur durende wan-
deltrip laat je kennismaken met 
de andere kant van Bangkok ,
nl. het leven in de sloppenwijk. 
Het is wat anders dan de 
fietstours die de stad biedt maar 
minstens zo interessant.
De wandeling wordt 4x in de 
week (maandag t/m donderdag) 
aangeboden en start om 10.00u 
in de ochtend. Men start en 

eindigt bij het atelier. De prijs per 
persoon is 400 baht. Ook van 
deze opbrengst gaat weer een 
gedeelte terug naar de organisa-
tie.

Geinteresseerden moeten zich 
van te voren opgeven via 
mailadres 
walkingtripbkk@hotmail.com
Meer informatie omtrent de SJ 
Foundation kan je vinden op 
www.sjcompany.nl.

Als naar school gaan je grootste wens is
       Khun Prateep Ungsongtham Hata

Als kind werkte ze in een vuur-
werkfabriek Op 12 jarige leeftijd 
werkte ze in de dokken om roest 
van schepen te schrapen en 
spaarde haar verdienste om 
s’avonds naar school te gaan. 
Daarna kreeg ze een beurs om te 
studeren.

Later richtte ze een school op in 
Klong Toey voor kinderen die  

niet naar de normale scholen 
mochten, omdat ze geen 
geboortebewijs of andere          
officiele dokumenten bezaten. Ze 
zet zich al 40 jaar in voor de 
meest hulp behoevende kinderen 
om hun een kans te geven naar 
school te gaan en zo hun kansen 
en hun vooruitzichten te 
verbeteren.

7NVT MAGAZINE  De Tegel


