
Korte geschiedenis: 
Periode 2005-2015 
Stichting Heart4myanmar heeft haar oorsprong in de Kersttijd van 2004/5, tijdens de eerste trip naar 
Myanmar. De tsunami op 2e kerstdag en de gevolgen daarvan hebben een dusdanige impact, dat we 
beginnen na te denken over enige vorm van hulp aan het volk van Myanmar. We stellen ons 
principieel als doelen dat we alleen willen ondersteunen als er vanuit Myanmar een hulpvraag komt 
en dat van de donaties iedere euro volledig ter plaatse ten goede komt van de projecten. 
Geen gemakkelijke weg, bijvoorbeeld door de gebrekkige communicatiemogelijkheden, de 
toenmalige ontoegankelijkheid van het land en een lastige zoektocht naar specifieke 
ondersteuningsdoelen. 
De kans krijgen we enkele jaren later. Een inzamelingsactie tijdens het 50jarig jubileum van 
Peellandcollege Deurne zet ons op de kaart: We kunnen een extra slaapzaal/studiezaal bouwen in 
een opvangcentrum voor weeskinderen, Seik Phu Taung. In Myanmar hebben we op dat moment 
enkele betrouwbare vaste contacten ter plaatse die de bouw uitvoeren en begeleiden. Veel dank zijn 
we verschuldigd aan Tilly Sand en Keh Maung Myint van reisagentschap Golden Trip in Yangon en 
aan ZawZaw een onbaatzuchtige oproepkracht die hand- en spandiensten verricht. Een volgende 
bron van inkomsten is de uitgave van een Myanmar Kookboek door bestuurslid Harry Teunissen. De 
eerste en tweede druk zijn uitverkocht. Later volgt openbare basisschool De Hasselbraam Deurne 
met een royale sponsoractie. Peellandcollege doneert nog enkele malen via Kerstacties. Met al deze 
inkomsten ondersteunen we Seik Phu Taung met het opknappen van hun terrein, enkele renovaties 
en met lesmateriaal. Moeilijker is om het onderwijs inhoudelijk te ondersteunen.  Er volgt een 
periode van zoeken naar meer mogelijkheden om te helpen. We denken voortdurend in de richting 
van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook het verstrekken van microkredieten is een niet te 
verwaarlozen optie. Velen is om advies gevraagd, mogelijkheden zijn onderzocht. We richten de 
stichting Heart4Myanmar op. Dat genereert royale donaties en nieuwe sponsoracties, voor het 
merendeel geoormerkt voor onderwijsdoelen. Studenten van TUE Eindhoven onder leiding van Sten 
Verbruggen houden een sponsorfietstocht per tandem naar Luxemburg. Harry Teunissen gaat via 
Fontys Venlo ervaring opdoen met onderwijs in Azië middels een stage in Thailand.  
Uiteindelijk besluiten we ook te starten met een klein project in kustplaats Chaungtha waarbij 
kinderen en volwassenen Engels kunnen gaan leren. Een moeizame weg waarbij de visies binnen het 
bestuur uiteen gaan lopen. Stef en Diane Mertens nemen  het project in Chaungtha ter hand en 
beëindigen hun bestuursfunctie.  
 
Stand van zaken 2015 
Als nieuwe bestuursleden sluiten Robert Kuunders en Jeroen de Veth aan.  
De stichting tracht waar mogelijk het Chaungthaproject financieel te blijven ondersteunen.  
De hulp aan Seik Phu Taung richt zich op het verstrekken van educatieve lesmaterialen. Na het 
overlijden van de headmaster bouwen we via ZawZaw een nieuw contact op met de volgende 
supervisor van de school. Harry Teunissen heeft tijdens zijn stage in Thailand contact gehad met een 
Birmaan die een onderwijsopleiding in Thailand volgt. Deze onderwijsman start een kleine school 
voor kansarme mensen die buiten het reguliere onderwijs zijn geraakt.. Zij krijgen onderwijs in een 
nieuwe vorm en leren een eenvoudig beroep. Op dit moment bespreken we met hem de 
mogelijkheden om te ondersteunen en de studenten na hun schoolloopbaan verder te helpen in hun 
beroep. 
 
 


