
 

Nieuwsbrief 2018 
 

Beste mensen die bij het werk van Asia Care Foundation betrokken zijn, 

 

In deze negende nieuwsbrief vertellen we u graag wat er het afgelopen jaar 

allemaal gebeurd is bij Asia Care Foundation. Maar ook nemen we een 

moment om in vogelvlucht de afgelopen acht jaar te bezien. We zijn dankbaar 

dat we elk jaar weer zoveel ondersteuning voor het werk van Bob mogen 

ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! 

 

 

Terugblik op acht jaar 

zendingswerk. 

 

We hebben allemaal wel de 

wens het uiterste goede uit ons 

leven te halen. Maar hoe pas 

je dat toe in je dagelijkse 

leven? Zo wandelde Bob in de 

weekenden jarenlang als 

hobby, naast zijn werk, 

peinzend over zijn levensdoel. 

Hij droomde er vanaf begin 

jaren negentig van om 

kansarmen in Azië te helpen. 

Filipijnen, Cambodja en/of 

Thailand? Hoewel hij er nooit 

was geweest, kwamen deze 

landen in zijn gedachten. 

 

Hij leerde in Kockengen o.a. 

Hein Hoeré kennen. Hein is al 

ruim dertig jaar zendeling in 

Cali, Colombia. In 2006 is Bob afgereisd naar Thailand en heeft hij Bangkok, 

Hua Hin en Pala - U bezocht. Vervolgens heeft Bob in 2007 wederom 

Thailand en nu ook Cambodja bezocht en is hij in 2008 tijdens een vakantie 

van vier weken naar Thailand geweest om zijn definitieve beslissing te nemen. 

Toevallig vroeg een Amerikaanse zendeling, die tijdelijk een klein 

voedselproject voor weduwen op zich had genomen, of Bob een maandelijkse 



hoeveelheid voedsel wilde inkopen en naar Pala - U brengen omdat hij langer 

dan voorzien in Amerika verbleef. Daar kwam Bob zijn handelsgeest en 

gevoel voor cijfers goed van pas. Zo vroeg én kreeg hij korting bij afname van 

grotere hoeveelheden rijst. Zijn droom begon nu serieuze vormen aan te 

nemen. Bob regelde zijn persoonlijke financiën zodanig dat hij vermoedelijk, 

sober levend, zelfvoorzienend is tot aan zijn AOW en pensioen in 2024. In 

augustus 2010 is Bob daadwerkelijk naar Thailand geëmigreerd. 

 

De stichting Asia Care Foundation, die inmiddels in 2010 door Bob was 

opgericht, zorgt voor een gecontroleerd overzicht van de giften en hetgeen 

daarmee gedaan wordt. Maar ook dat er een kleine buffer is om langere tijd de 

structurele hulp te kunnen laten doorgaan in geval van teruglopende 

inkomsten. 

 

Huidige stand van lopende en gedane zaken 

 

En dat is een aardige lijst geworden: 

 In het uitgestrekte dorp Pala - U zijn dat inmiddels 28 Karen gezinnen. 

 Een hulpbehoevende Thaise gezin (oude dame van 91 jaar met een 

geestelijk beperkte zoon) 

 Een Thais gezin in Padeng in de buurt van Pala - U (jonge moeder met 

een blind en doof kindje van minder dan twee jaar, zij krijgt luiers en 

melkpoeder). 

 En één gezin in Hua Hin  

 Het kindertehuis in Padeng (5 km van Pala - U) 

Om dit even uit te lichten: Een jongeman van de Karen gemeenschap  

vangt al jaren kinderen op die om diverse redenen niet bij hun ouders 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld: Kinderen waarvan een of meerdere ouders in 

de gevangenis zitten, ver weg wonen waar niet voldoende scholing is of 

die wees zijn. Hij is daarna getrouwd en heeft twee eigen kinderen 

gekregen. Maar dus ook 24 (meestal tijdelijk) pleegkinderen! Zij krijgen 

van de Asia Care Foundation maandelijks 7 x 50kg rijst, 5kg 

garnalenpasta, olie en zout. Vorig jaar en begin dit jaar heeft Bob samen 

met een Duitser wonend in Noord Thailand een groots renovatieproject 

voor dit kindertehuis kunnen realiseren. Er zijn o.a. veel lekkende daken 

vernieuwd, nieuwe verblijven gebouwd (voor de dieren die o.a. nodig 

zijn voor inkomsten van het tehuis) en  tuinen vernieuwd, waar eigen 

groenten en kruiden geteeld worden. Dit alles is voor 90% gesponsord 



door de Duitse ambassade.  

 

 

 



 Het lokale overheidsziekenhuis in Hua Hin vraagt indirect af en toe of 

Bob kan helpen met vervoer van hulpmiddelen voor gehandicapten, 

denk aan rolstoelen, tilliften, looprekken en bedden.  

 Sinds ruim zes jaar werkt Bob samen met Rescue Phetkasem Foundation.  

Dat is een stichting die drie ambulances en een lijkauto heeft en mensen 

thuis of van de weg oppikt om eerste hulp te verlenen en vaak ook naar 

het ziekenhuis te brengen. Een aantal jaar is Bob daar ook lid van. Eén 

of meerdere keren per jaar gaat Bob met deze organisatie een aantal 

dagen in een konvooi van vijftien á twintig vierwiel aangedreven auto’s 

scholen bezoeken in zeer geïsoleerde gebieden. In januari dit jaar is Bob 

met zijn vierwiel aangedreven pick-uptruck naar Ban Watoo in de 

gemeente Mae Sariang provincie Mae Hong Son, Noordwest Thailand 

geweest. Het was een rit van ruim 1000 km enkele reis waarvan de 

laatste 80 km door bergachtig gebied. Dit nam 12 uur rijden in beslag, 

waarvan regelmatig off road en door rivieren. Men brengt hier dan veel 

(+ 2500kg) rijst en andere droge etenswaren, maar ook tweedehands 

kleding, kinderspeelgoed enz.  



 

 

  
 Gelukkig heeft Bobs werk inmiddels voldoende lokale bekendheid 

gekregen dat hij goederen van zijn Thaise en buitenlandse plaatsgenoten 

krijgt om naar hulpbehoevenden waaronder ook de Karen en de 

geïsoleerde scholen te brengen.  

Meestal betreft het tweedehands kleding, kinderspeelgoed, melk, blikjes 

vis of lekkernijen zoals snoepgoed. 

 Naast deze projecten heeft Bob ook nog diverse andere ad hoc projecten 

gedaan waarover u in voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen. 



 Als laatste maar zeker niet het minst belangrijk: de samenstelling van het 

bestuur is gewijzigd.  

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een nieuw 

bestuurslid voor de stichting. We hebben daar twee reacties op 

ontvangen, waar we erg blij mee waren. Gerard Oostveen is als 

voorzitter tot het bestuur toegetreden als vervanging voor Jan Strijker. 

En Zahira Velthuis zal wat op de zijlijn meehelpen in administratie. Wij 

danken Jan Strijker voor zijn ruim zeven jaar lange inzet voor de 

stichting! 

 

Toekomstplannen 

 Op de eerste plaats hopen wij dat 

we de huidige structurele hulp 

kunnen voortzetten en indien 

nodig uitbreiden.  

 Bob is op dit moment in Cali, 

Colombia, waar hij hoopt 

zichzelf geestelijk en praktisch 

extra toe te rusten. Hij is op eigen kosten, op bezoek bij Hein en Teija 

Hoeré. Hierdoor zal Bob twee weken, tijdens de terugreis naar huis, in 

Nederland zijn.Die twee weken heeft hij voornamelijk nodig om wat 

zaken te regelen zoals persoonlijke financiën.  

 

  

 



 

 
 

Contact 
 

Bestuur 
E-mail 

  info@asiacarefoundation.org 

Website: 

  www.asiacarefoundation.org 

Postadres: 

  Stichting Asia Care Foundation 

  De Hennepe 212 

  4003 AK Tiel 

 

Bob van Rijn 
Postadres: 

  P.O. Box 144 

  Hua Hin  

  Prachuap Kirikhan 77110  

  Thailand. 

Telefoonnummer: 

  0066 (0) 823481963 

E-mail: 

  bob@asiacarefoundation.org 

Skypename:  

  bobvanrijn1956 

 

Op de hoogte blijven 
  Aan- of afmelden voor de   

  nieuwsbrief kan door een e-mail 

  te sturen aan  

  info@asiacarefoundation.org 

 

€ Ondersteunen 
  IBAN: NL49INGB0005641822 

  t.n.v. Stichting Asia Care  

  Foundation Tiel 

   

  Stichting Asia Care  

  Foundation is door de  

  belastingdienst als 

  ANBI erkend. Hierdoor 

  zijn giften aftrekbaar 

  van de belasting. 

 

Bestuur:  
Gerard Oostveen – Voorzitter 

Matthias den Hartog – Secretaris 

Hans van Schaik – Penningmeester 

 

 

 

 

 Momenteel probeert Bob nogmaals geld los te krijgen van de Duitse 

ambassade om in 2019 een ander groots project te kunnen realiseren. 

Hopelijk kunnen wij u hierover later meer vertellen. 

 

Rondleiding 

Bob leidt graag mensen rond in zijn werkgebied, 

dus mocht u in de buurt zijn: maak een afspraak 

met Bob en wij ontvangen graag uw reisverslag 

om op de website te plaatsen. 

 

Website 

Stichting Asia Care Foundation heeft een website 

ingericht: www.asiacarefoundation.org. Op deze 

website is meer informatie te vinden over het 

werk van Bob. Hier is ook de getuigenis van Bob 

geplaatst. 

 

Ondersteuning 

U kunt Bob op verschillende manieren 

ondersteunen: 

 

- Een kaartje sturen. Het postadres in Thailand 

staat hiernaast. 

- Voor hem bidden. 

- Geld overmaken op IBAN: 

NL49INGB0005641822 ten name van 

stichting Asia Care Foundation. 

 

Geld dat binnenkomt op deze rekening zal 

worden gebruikt voor onder andere de in deze 

brief genoemde doelen. Alvast bedankt voor uw 

ondersteuning.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bob, Gerard, Hans, Zahira en Matthias 

 

 



   

    
 

 

 

 


