Nieuwsbrief jubileumjaar 2020
Beste mensen die bij het werk van Asia Care Foundation betrokken zijn,
Uitzegening van Bob
Op zondag 22 augustus 2010 werd
Bob uit-gezegend in Evangelische
Zendingsgemeente De Ark. Het
was een bijzondere dienst waar
veel familie en vrienden van Bob
bij aanwezig waren.
Zo begon de eerste nieuwsbrief in
2010.
Ja, we hebben hier te maken met een echte jubilaris. Alweer 10 jaar is Bob
druk in de weer om mensen in Thailand te helpen. Eigenlijk was Bob al langer
bezig, 2010 is het jaar dat hij De stichting Asia Care Foundation heeft opgericht.
We zijn dankbaar dat we elk jaar weer zoveel ondersteuning voor het werk van
Bob mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat Bob, op familiebezoek in Australië,
in de corona Lock down terecht kwam en niet terug kon naar Thailand. Wel, je
zult het niet geloven, maar Bob zit nog steeds vast in Australië. Op 25 december
2020 is zijn ‘permit to stay’ in Thailand vervallen. Als hij in 2021 terug naar
huis kan dan volgt er weer een lastig en tijdrovend traject om de betreffend
‘permit to stay’ weer te bemachtigen. Hoewel een stuk lastiger lukt het Bob om
de ondersteuning/hulp vanuit Australië te organiseren. Bob had al eerder
afspraken gemaakt met een Zweed die ook in Hua Hin woont en bereid was om
te helpen. Via hem is de hulp gecontinueerd in Thailand en is het gelukt de
benodigde hulpgoederen voor een langere tijd (3 maanden) ter plekke te krijgen.
De Zweed, eind april even op bezoek in zijn thuisland, is net voor de Kerstdagen
kunnen terugkeren naar Thailand. Bij zijn afwezigheid hebben verschillende
betrouwbare personen geholpen om de hulpgoederen bij de kansarme gezinnen
in Pala U te brengen. En gelukkig ook naar het kindertehuis in Padeng.

Terugblik op tien jaar zendingswerk.
Asia Care Foundation voedsel- en luierproject
Het voedselproject al in 2005 gestart door de
familie Mulders en ooit begonnen met 7
gezinnen, voorziet inmiddels maandelijks 31
gezinnen van rijst, garnalenpasta, olie en zout.
De meeste gezinnen zijn uit Birma gevlucht en
wonen in Pala U en omgeving. Doelgroep zijn
de kansarmen, zoals gehandicapten, oude, zieke
mensen en weduwen met kinderen. In Pala U is
een bijbelschool gevestigd, die een belangrijke
regionale rol vervult in de sociale cohesie van
de vluchtelingen en uiteraard in het onderwijs.
De school heeft ook goed zicht op de
kansarmen en selecteert mede welke gezinnen
voedselhulp nodig hebben.
In 2019 is een nieuw gezin in het programma opgenomen. Bob is door een
medicus uit het lokale ziekenhuis in Hua Hin gewezen op een schrijnende
gezinssituatie. Het betreft een jonge Thaise moeder uit Padeng met een
meervoudig gehandicapt dochtertje (blind, doofstom en kan niet lopen). Het
meisje is inmiddels 4 jaar oud en heeft een groot deel van haar jonge leven in het
ziekenhuis doorgebracht. Dit gezin wordt ondersteund vanuit het voedselproject
met Nutricia melkpoeder en luiers.
Afgelopen november is Bob indirect door het
Hua Hin Hospitaal benaderd om een jongen
in Pala U te ondersteunen met luiers. Deze
jongen van 11 jaar heeft na een val uit een
boom zijn rug gebroken, is verlamd en niet
zindelijk meer. Het ziekenhuis heeft hem een
gereviseerde rolstoel gegeven en een andere
stichting een speciaal matras. Thuis kan hij
niet meer wonen omdat het huisje van zijn
ouders te armoedig is. Voorlopig mag hij bij
een leraar wonen en heeft Bob toegezegd om
deze jongen maandelijks van luiers te
voorzien.

Hua Hin Phetkasem Foundation
Bob werkt al 9 jaar samen met Hua Hin Phetkasem
Foundation. Dit is een organisatie die eerste hulp en
(nood)hulp verleent en gewonden of zieken
eventueel met ambulances naar een ziekenhuis
brengt. Ook organiseren ze hulptochten naar
geïsoleerde
Karendorpjes die alleen in de
droge
periode
bereikbaar zijn. Meestal reizen ze hier één- á
tweemaal per jaar in een colonne van zo’n vijftien tot
twintig vierwiel aangedreven pick-up trucks naartoe.
In de afgelegen gebieden brengen ze dan (droog)
voedsel,
tweedehands
kleding
en
andere
hulpgoederen. Daarnaast wordt meestal een party
georganiseerd en een kampvuur. Overnachten doen
ze meestal in lokalen van de betreffende scholen of
in zelf meegebrachte tenten. De laatste activiteit/
ondersteuning voor Phetkasem dateert van 2019.
Het kindertehuis in Padeng
Al weer vijf jaar levert Asia Care Foundation structureel ondersteuning aan het
weeshuis in Padeng. Dat was hard nodig omdat de financiële steun voor dit
weeshuis plotseling was weggevallen. Er was acute hulp nodig voor de
voedselvoorziening van de kinderen, Asia Care Foundation is daar
ingesprongen. Het weeshuis met 24 kinderen wordt gerund door een jong
echtpaar van de Karen-stam. In de afgelopen jaren heeft Bob daar belangrijke
ondersteuning kunnen leveren. Een mijlpaal voor het weeshuis was een groot
renovatie-project een samenwerking van Asia Care Foundation met de Duitse
ambassade. Asia Care Foundation levert daar, ook in 2020, nog maandelijks
rijst, garnalenpasta, olie en zout.

Het Geitenproject.
In 2014 is gestart met het geitenproject. Het gezin bestond uit een blinde vader,
een moeder, twee jongen kinderen en een zwaar gehandicapt meisje Apple
genaamd. Helaas is Apple op veertienjarige leeftijd overleden. Het gezin zat al
in het voedsel-en luierproject. Ondanks de moeilijke gezinssituatie was de
moeder heel gemotiveerd om zelfstandig te worden en niet meer afhankelijk te
zijn van hulp. Dit gezin is
geholpen met het starten van
een eigen onderneming, een
geitenboerderij. Bijkomend
voordeel hiervan is dat de
moeder van het gezin in de
buurt van haar huis kan
werken en zo beter kan
zorgen voor haar blinde
echtgenoot en (toen) drie
kinderen. De geiten zijn
aangeschaft, voor hun
voedselvoorziening is er een motorbike met zijspan en een hakselaar gekocht.
De moeder/boerin verzorgt deze geiten nu en de kinderen helpen voor zover
mogelijk mee. Ze heeft ondertussen les gekregen hoe ze de geiten het beste kan
verzorgen, om ze vetter te maken, zodat ze meer opleveren. Hiervoor worden
ook medicijnen ingezet. Ook is er een afdak gemaakt over de gehele farm, zodat
uitwerpselen van vogels niet op het voedsel van de geiten terechtkomen en de
beesten hiervan niet ziek kunnen worden. Sinds 2018 is het heuglijke moment
bereikt dat het gezin onafhankelijk is geworden door de geiten business.

Andere lopende en gedane zaken
 Een hulpbehoevende Thaise gezin (oude dame van 91 jaar met een
geestelijk beperkte zoon)
 De financiële ondersteuning (huurprijs) voor een gezin in de buurt van Hua
Hin in samenwerking met de stichting “Power of Love”.
 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. Recent nog een kind toegevoegd
aan het luierproject.

 Bobs werk heeft inmiddels
voldoende lokale bekendheid
gekregen. Zodat 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,
eieren, blikjes vis of lekkernijen zoals snoepgoed. Laatste ondersteuning
dateert van 2019.

Wij willen u nogmaals heel hartelijk bedanken voor de
ondersteuning die we als stichting mochten krijgen. Hierdoor zijn de
vele hulpprogramma’s mogelijk en wordt het leven van kinderen,
(jong)volwassenen en gehandicapten een stuk beter en kansrijker.

Rondleiding
Bob leidt graag mensen rond in zijn werkgebied,
Maar ja, nu dus even niet.

Contact
Bestuur
E-mail
info@asiacarefoundation.org
Website:
www.asiacarefoundation.org
Postadres:
Stichting Asia Care Foundation
De Hennepe 212
4003 AK Tiel

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

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

- 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 en Matthias

