Nieuwsbrief 2017
Beste mensen die bij het werk van Asia Care Foundation betrokken zijn,
In deze achtste nieuwsbrief vertellen we u graag wat er het afgelopen jaar
allemaal gebeurd is bij Asia Care Foundation. We zijn dankbaar dat we elk
jaar weer zoveel ondersteuning voor het werk mogen ontvangen. Hartelijk
dank!
Reis naar Mae Sariang
Op 13 januari van 2017 is Bob met Rescue Phetkasem Foundation naar Mae
Sariang (Mae Hong Son, noordwest Thailand) geweest. Ze hebben in dit zeer
geïsoleerde en arme gebied 2500kg rijst, 500 dekens, 300 kinderwinterjassen
en heel veel tweedehands kleding gebracht. Asia Care Foundation doneerde
hiervoor de rijst en 200 dekens.
Overstroming Bang Saphan
Kort daarna kwamen de berichten over een overstroming in Bang Saphan (in
de zuiden van Thailand). Veel mensen hadden niets meer. Via de kerk waar
Bob heengaat kwam hij contact met een vrouw die ter plekke wist wie er hulp
nodig hadden. Hij bracht drinkwater, rijstkokers en rijst.
Toen hij daar was, zag hij dat de schoolkinderen versleten kleding aanhadden.
De schooluniformen waren door de overstromingen ook verloren gegaan. In
Thailand is zonder uniform naar school gaan een onacceptabele situatie, waar
hier maar korte tijd ontheffing voor gekregen was. Daarom heeft Bob na z’n
reis 69 schooluniformen in de juiste maten geregeld. In februari is hij
teruggegaan om ze daar te brengen.

Renovatie kindertehuis Padeng
Het kindertehuis waar Bob maandelijks voedsel brengt was toe aan een
opknapbeurt. Er waren lekkende daken, oud beddengoed en er was al lang niet
meer geschilderd. Tegelijkertijd kwam Bob in contact met de Duitse ambassade.
Zij wilden ondersteuning geven in een ruimer gebied dan waar ze tot nu toe
actief waren. In hun zoektocht naar geschikte projecten kwamen ze Bob tegen.
Bob heeft toen een plan opgesteld en zodoende kon de hele renovatie bekostigd
worden.
Er is een groente- en kruidentuin
aangelegd (voor eigen consumptie),
er zijn dieren aangeschaft (voor o.a
melkproductie, eieren en vlees) en
hun stallen zijn gerenoveerd.

De kinderen kregen meer kamers, nieuwe
bedden en beddengoed. Ook zijn er
bureautjes en kledingkasten aangeschaft.
Diverse panden kregen een schilderbeurt,
de lekkende daken zijn vernieuwd en er is
opnieuw betegeld.
Asia Care Foundation heeft met 10% aan eigen middelen bijgedragen aan dit
enorme project. De andere 90% is gesubsidieerd door de Duitse ambassade.
Bestuur
Bob regelt praktisch alles in Thailand zelf, maar hij heeft in Nederland wel
bestuursleden voor de stichting nodig. In dit jaar heeft de voorzitter van Asia
Care Foundation aangegeven na ruim 7 jaar zijn plaats ter beschikking te
stellen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het gaat om
weinig tijdsbesteding, met ongeveer twee vergaderingen per jaar. Een nieuw
bestuurslid hoeft niet per se de voorzittersrol op zich te nemen, het gaat er meer
om dat we beslissingen met drie personen kunnen blijven nemen. Bent u
geïnteresseerd of wilt u vrijblijvend meer te weten komen over wat dit
bestuurswerk inhoudt, neemt u dan contact op met de secretaris Matthias den
Hartog, via info@asiacarefoundation.org .

Kort nieuws
De maandelijkse steun aan gezinnen ging afgelopen jaar door. In 2017 zijn er
vier gezinnen bijgekomen waardoor er nu 27 gezinnen aan deelnemen. Ook
komt er in januari 2018 een Thais gezinnetje bij, met een ziek jongetje van nog
geen één jaar oud. Hij heeft onder andere luiers en misschien ook melkpoeder
nodig.
Het afdak van de geitenboerderij van één van de
gezinnen is gebouwd,
zodat de geiten gezonder
kunnen leven en meer
opbrengen. Mede

Mede hierdoor
kon dit gezin
meer zelfvoorzienend worden
en kon de steun
aan dit gezin
afgebouwd
worden.
Reis naar Mae Hong Son
Ook in 2018 gaat Bob weer mee met de Rescue Phetkasem Foundation naar de
provincie Mae Hong Son. Net als de vorige keer gaat de reis naar de Ban Watoo
Border School in Mae Sariang. Hier zijn 4000kg rijst, dekens en winterjassen
nodig voor de kinderen. Vanuit Asia Care Foundation zal hier ook weer aan
bijgedragen worden met 2500kg rijst en 70 kinderwinterjassen. Het wordt weer
een spannende rit van bij elkaar ruim 2100 kilometer. De laatste dertig
kilometer gaat over een heel moeilijk terrein, deels off road.

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.

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:
Jan Strijker – Voorzitter
Matthias den Hartog – Secretaris
Hans van Schaik – Penningmeester

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
ondersteunen:

op

verschillende

manieren

- 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, Hans en Matthias

