Nieuwsbrief december 2016
Beste mensen die bij het werk van Asia Care Foundation betrokken zijn,
In de zevende nieuwsbrief vertellen we u graag over de voortgang van de
verschillende projecten die we ondersteunen.
Namens Bob en het bestuur wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2017.
Ook bedanken we iedereen die het werk van Bob ondersteunt hartelijk.
Reis naar Umphang
In januari van dit jaar is Bob met Rescue Phetkasem Foundation naar een
school van de grenscontrolepolitie geweest. Dit was in Umphang in de
provincie Tak. Om er te komen, moest hij een rit van ongeveer 900 kilometer
(enkele reis) maken. De laatste twintig kilometers gingen over voornamelijk
onverharde weg en zelfs off-road, zie foto hieronder.

Toen ze er
aangekomen
waren, leverde
Bob naast
2500kg rijst
ook heel veel
tweedehands
kleding af.

Tijdens het bezoek
maakte Rescue
Phetkasem een
gezellige karaokeparty voor de
kinderen en ouders.
Asia Care
Foundation
doneerde hiervoor
snacks, chips, veel
alcoholvrije drank
en wegwerpbekers.

Umphang is ongeveer vier maanden per jaar tijdens de regentijd niet te
bereiken met motor en/of vierwiel aangedreven auto’s. In geval van nood zijn
ze afhankelijk van een helikopter van het leger. De huidige landingsplaats in
het dorp is brokkelig en aan vervanging toe. Asia Care Foundation zal
bijdragen aan de bouw van een nieuwe betonnen helikopterlandingsplaats die
tegelijkertijd als sportveld zal dienen.

Gezin in financiële nood
In de kerk in Hua Hin waar Bob heengaat is een gezin dat financieel in de
problemen zit. Dit gezin kwam men tegen tijdens het rondbrengen van voedsel
in de sloppenwijken van Hua Hin. De kerkleden zullen voor het dagelijkse
onderhoud van deze mensen zorgen en Asia Care Foundation betaalt de huur
van het kleine huis waar ze wonen.

Voedsel, luiers en medicijnen
Ondertussen gaan de projecten die al eerder opgestart waren gewoon door:
Maandelijks worden luiers en medicijnen, maar vooral veel voedsel voor
inmiddels 27 gezinnen afgeleverd in Pala U. Leiders van de bijbelschool in die
plaats verdelen het voedsel aan de arme, hulpbehoevende gezinnen.
Geitenproject
Vorig jaar startte Asia Care Foundation een geitenproject. De geiten zijn
aangeschaft, er voor hun voedselvoorziening is er een motorbike met zijspan
en een hakselaar gekocht. De boerin verzorgt deze geiten nu. Binnenkort gaat
ze instructies krijgen hoe ze de geiten het beste kan verzorgen, om ze vetter te
maken, zodat ze meer opleveren. Hiervoor worden medicijnen ingezet. Ook
zal er een afdak gemaakt worden over de gehele farm, zodat uitwerpselen van
vogels niet op het voedsel van de geiten terechtkomen en de beesten hiervan
niet ziek kunnen worden. De materialen voor het afdak zijn al gekocht.

Afbouwen huis
We schreven in de vorige nieuwsbrief ook over een gezin dat een half
afgebouwd huis had, omdat de vader van het gezin overleden was. Dit huis is nu
bewoonbaar. Er liggen nog wat kleine werkzaamheden te wachten op
uitvoering, zoals het mogelijk aansluiten van een zonnecelpaneel en één of twee
watertonnen en een dakgoot voor de opvang en opslag van regenwater.
Kindertehuis Padeng
Het kindertehuis in Padeng, waar vorig jaar plotseling de financiële
ondersteuning was weggevallen, krijgt inmiddels maandelijks steun in de vorm
van voedsel van Asia Care Foundation. Ook hadden ze lekkende kranen die nu
op kosten van de stichting zijn vernieuwd. Dit weeshuis heeft 24 kinderen in de
leeftijd van 2 tot 17 jaar.
Nieuwe projecten
Via een Nederlandse kennis van Bob kwam het bestuur in contact met twee
andere initiatieven, ook voor de Karen-gemeenschap in Azië. Het gaat om een
rondreizende oogarts en de opstart van een hogere school voor de Karen-stam.
Het bestuur zal komend jaar beslissen of de stichting deze projecten ook kan
ondersteunen.
Geplande reis naar Mae Sariang
Op 13 januari 2017 staat Bob zijn eerstvolgende reis naar Mae Sariang in de
provincie Mae Hong Son gepland. Hij gaat dan in een konvooi auto’s met
Rescue Phetkasem Foundation naar dit zeer geïsoleerde en arme gebied in het
uiterste noordwesten van Thailand tegen de grens met Birma. Wat men in ieder
geval meeneemt en nodig heeft zijn: 2500kg rijst, 500 dekens, 300
kinderwinterjassen en heel veel tweedehands kleding. Asia Care Foundation
doneert hiervoor 200 dekens en 2500kg rijst. Er zijn daar rond de 300 kinderen.
De dekens en kinderwinterjassen zijn nodig omdat het daar in die periode ’s
nachts rond het vriespunt kan zijn.
Nieuwe gezinnen
Deze en volgende maand gaat Asia Care Foundation mogelijk in totaal vier
nieuwe gezinnen ondersteunen. Momenteel wordt de financiële en fysieke
situatie van deze gezinnen onderzocht.
Rondleiding
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.

Bob in Nederland
Als bekend is wanneer Bob in 2017 in Nederland
is en waar hij over zijn werk vertelt, zal dat op de
website onder kopje “actueel” verschijnen.

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

Indien u zelf een bijeenkomst wilt organiseren
hiervoor: Bob geeft in betreffende periode graag
presentaties, kort tijdens een kerkdienst of een
middag- of avondvullende presentatie. Contact
bob@asiacarefoundation.org om een afspraak
met hem te maken.
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, Jan, Hans en Matthias

