Nieuwsbrief 2015
Beste lezer,
Dit is de vijfde nieuwsbrief van stichting Asia Care Foundation. Deze stichting is in
2010 opgericht om het werk dat Bob van Rijn in Azië doet te ondersteunen. In deze
nieuwsbrief schrijven we u graag over de voortgang van de lopende projecten maar
ook over de nieuwe initiatieven.
Het bestuur en Bob bedanken bij deze iedereen die het werk van Bob ondersteunt. Bob leidt
graag mensen rond in zijn werkgebied, dus mocht u in de buurt zijn: Maak een afspraak,
wij ontvangen graag uw reisverslag om op de website te plaatsen.
Geitenproject
Het geitenproject dat vorig jaar werd
gelanceerd heeft de laatste paar maanden meer
vorm gekregen. Er zijn nu al bijna zestig
geiten. De stichting heeft er zo’n 35
aangekocht en gegeven aan één van de
gezinnen van het voedselproject. Daarvan
waren er 14 zwanger. Daarnaast heeft de
kersverse boerin zelf enkele varkens en eenden
gekocht.
Verder heeft dit gezin een hakselaar gekregen.
Deze is nodig om de takken te vermalen die door
de geiten worden gegeten. Het is de bedoeling dat
de jonge geiten vanaf de zomer verkocht zullen
worden en dat het gezin van de opbrengst
vervolgens zelf voedsel en andere noodzakelijke
spullen kan kopen. De voedselhulp wordt dan
langzaam afgebouwd. In de eerste helft van 2016
wordt het project geëvalueerd en wordt bekeken
of er meerdere gezinnen voor soortgelijke
projecten in aanmerking komen.
Voedselproject
Dit project blijft ook doorgaan en voorziet inmiddels maandelijks 22 Karen-gezinnen van
rijst, garnalenpasta olie en zout. Deze gezinnen zijn uit Birma gevlucht en wonen in Pala U. Doelgroep zijn de kansarmen, zoals gehandicapten, oude, zieke mensen en weduwen
met kinderen. De leiders van de bijbelschool in Pala - U bepalen welke gezinnen
voedselhulp nodig hebben. Al deze gezinnen hebben als nieuwjaarsgeschenk van Asia Care
Foundation een extraatje ontvangen: Een emmer met daarin onder andere zeep,
vaatwasmiddel en muggenspray, maar ook vissaus, noedels, makreel, palmolie, snacks,
sojamelk, vijf kilo rijst en zout.

Rescue Phetkasem
Bob is al een aantal keer meegereisd met de mensen van Rescue Phetkasem Foundation,
waar hij sinds dit jaar ook lid van is. Rescue Phetkasem Foundation is een organisatie die
gewonden met een ambulance langs wegen oppikt en eventueel eerste hulp verleent. In een
kolonne van zo’n vijftien tot twintig auto’s reizen ze één paar maal per jaar met
hulpgoederen naar geïsoleerde Karen-dorpjes die alleen in de droge periode bereikbaar zijn.
Hier brengen ze dan (droog) voedsel, tweedehands kleding en andere hulpgoederen.
Reis december 2014
Vorig jaar heeft de stichting al bijgedragen met het doneren van dekens, truien en walkytalky’s. Deze walky-talky’s zijn nodig om in de regenperiode tijdens noodsituaties hulp in
te roepen. Verder had een voorgangersechtpaar aan Bob vijftig bijbels gevraagd, om
bijbelstudies te houden. Ook deze zijn inmiddels op hun plek aangekomen. Helaas heeft
Bob zijn auto tijdens deze reis wel schade opgelopen, waardoor hij bijna vier maanden geen
eigen auto had.
Volgende reizen
De komende tijd wil Bob vaker meerijden en noodzakelijke spullen brengen. De volgende
reis gaat naar een klein Karen-grensdorp in de provincie Sangkhlaburi. Dit ligt ruim 500
km vanaf Hua Hin. Voor deze reis zijn o.a. twintig zakken van vijftig kilo rijst nodig. Deze
ton rijst kost 600 euro. Bob start hiervoor een nieuw project: ‘Spaar mee voor een ton.’

Power Of Love
Bob is onder andere aangesloten bij de Power Of Love
Church in zijn woonplaats Hua Hin. Elke dinsdagavond
vanaf 17.00u gaan mensen van deze kerk met plastic
zakken gevuld met rijst, olie, tandpasta, groenten, fruit,
noedels, tweedehands kleding en meer in Bob zijn pickup truck langs de sloppenwijken van Hua Hin. Vorig
jaar, tijdens één van de bezoeken in de sloppenwijken,
troffen ze een gezin van zeven personen aan: Opa en
oma, enkele dochters en kleinkinderen.
De oudste dochter van dit gezin verblijft in de gevangenis en haar kinderen zijn bij opa en
oma. De tweede dochter was 16 jaar en hoog zwanger. Haar vriend was, zoals vaak in
Thailand, zonder enige verantwoording vertrokken. Deze dochter heeft inmiddels een
gezonde zoon gekregen. Hij heet Marcus.
Dit gezin werd tot vorige maand onderhouden door de leden van Power of Love Church.
De kerk betaalde o.a. de huur van het huis voor dit gezin maar kan dit niet meer opbrengen
en daarom neemt Asia Care Foundation dit vanaf deze maand op zich.
Voortgang overige lopende projecten
Verder loopt het luierproject ook gewoon door. Indien mensen een rolstoel of ander
medisch hulpmiddel nodig hebben, kan Bob dit regelen via het RICD Wheelchair Project
in Chiang Mai en ook als er medicijnen nodig zijn, kan Bob dit, mede vanwege zijn
achtergrond in farmacie, prima regelen.

.

Bob in Nederland
Bob is vanaf 4 juni 2015 voor ongeveer zes weken in
Nederland. Indien bekend is waar en wanneer hij over
zijn werk vertelt, zal dat op de website onder kopje
‘actueel’ verschijnen.
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Op de hoogte blijven
Aan- of afmelden voor de
nieuwsbrief kan door een e-mail
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€ Ondersteunen
IBAN: NL49INGB0005641822
t.n.v. Stichting Asia Care
Foundation Den Bosch
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. Ook
is de getuigenis van Bob op de website te vinden.
Ondersteuning
U kunt Bob op verschillende manieren ondersteunen:
-Een kaartje sturen. Het postadres in Thailand staat
hiernaast.
-Voor hem te bidden.
-Geld over te maken 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, Jan, Hans en Matthias

