
 
Nieuwsbrief april 2012 
 
Beste mevrouw/meneer, 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van stichting Asia Care Foundation. Deze stichting is in 
2010 opgericht om het werk dat Bob van Rijn in Azië doet te ondersteunen. 
 
Voedselproject 
Het werk van de stichting omvat voornamelijk het 
ondersteunen van het voedselproject dat is opgezet. Bob 
gaat één keer per maand voedsel inkopen. Hij levert dat af 
in Pala – U, waar de stam Karen een bijbelschool heeft. 
Leiders van deze bijbelschool zorgen vervolgens voor een 
eerlijke verdeling van de rijst, garnalenpasta, zout en olie 

onder weduwen, wezen 
en gehandicapten van 
deze stam. Door een nieuw hypotheeksysteem* en de 
grote overstromingen in oktober/november in Thailand is 
de prijs van rijst de afgelopen tijd enorm opgelopen. Toch 
kunt u al voor twintig euro per maand een gezin met 
voedsel ondersteunen. Uw steun is nodig om de gezinnen 
in Pala-U te blijven helpen. Draagt u hieraan bij en steunt 
u de stichting?  

          Bob koopt 350 kilo rijst per maand 

 
Karen 
De stam Karen, die wordt ondersteund, komt oorspronkelijk uit Myanmar, het buurland ten 
westen van Thailand dat vroeger Birma heette. Deze mensen zijn gevlucht voor het 
verschrikkelijke militaire regime en leven nu tijdelijk, soms al generaties lang, in Thailand, 
op verschillende plaatsen langs de grens. Op één van deze plekken gaat Bob dus 
maandelijks voedsel brengen. Hij is ook van plan alle gezinnen een keer te bezoeken om uit 
te zoeken wat hun persoonlijke noden zijn.  
 

In de media is er af en toe aandacht voor Myanmar. In november 
2010 werd oppositieleidster Aung San Suu Kyi vrijgelaten en op 31 
januari 2011 trad een nieuwe grondwet in werking die formeel een 
einde maakte aan het militaire bestuur. Toch worden er nog altijd 
dorpen platgebrand en zo blijkt dat de hoopvolle veranderingen pas 
na langere tijd mogelijk effect zullen hebben.  
 
Bij de recente verkiezingen veroverde de partij van Suu Kyi 43 
districten. Deze verkiezingen gingen over slechts 45 van de 440 
zetels in het lagerhuis, toch is deze uitslag een goede stap voorwaarts. 

       Aung San Suu Kyi 

 
*Het hypotheeksysteem is in oktober door de nieuwe regering geïntroduceerd om te zorgen dat de rijstboeren 
een vaste en betere prijs voor hun rijst ontvangen. 



Bezoek 
Door Carola en Dinant is de situatie in Pala - U met eigen ogen bekeken. Deze kennissen 
van Bob waren in het najaar bij hem op bezoek en 
troffen in Pala U gezinnen in bizar slechte 
omstandigheden aan: Eén gezin met een vader die 
in 2005 in Birma op een landmijn is gestapt waardoor 
hij compleet blind is geraakt, een arm en aan de 
andere kant een deel van zijn vingers mist. Eén 
dochter van het gezin is spastisch en daarnaast zijn er 
nog twee andere kinderen waarvoor de moeder 
van het gezin nog moet zorgen. Zoveel mogelijk 
probeert deze moeder wat te werken, maar het 
inkomen is bij lange na niet voldoende om het gezin enigszins te kunnen onderhouden.  
 
Een ander gezin bestaat uit een zestienjarig spastisch meisje dat wordt grootgebracht door 
haar oma. Toen het meisje negen jaar was overleed haar moeder. Haar vader wilde niet 
voor zijn gehandicapte dochter zorgen en ging er met een andere vrouw vandoor.  Het 
meisje is incontinent en krijgt maar twee luiers per dag omdat haar oma niet meer kan 
betalen. Hierdoor stinkt het akelig in huis ondanks dat het een armoedig open bamboe hut 
betreft. Ook is het voor de huid en het algeheel welzijn van het meisje natuurlijk heel slecht 
dat zij een groot deel van de dag en nacht met een bevuilde luier moet leven. Meer over de 
reiservaring van Carola en Dinant in Pala U vindt u op onze website: 
 
http://www.asiacarefoundation.org/nl/reisverslagen. Ook kunt u meedoen aan het 
luierproject: Voor vijf euro per maand sponsort u tien luiers voor het spastische kindje.  
 
Actie 
Carola en Dinant hebben na hun reis een actie opgezet om de stichting te 
ondersteunen: Ze hebben koekjes gebakken en verkocht. De opbrengst is 
volledig naar de stichting gegaan. Namens Bob en het bestuur van de 
stichting: Hartelijk bedankt!      De koekjes die verkocht zijn t.b.v. de stichting � 
 
Studie 

Elke werkdag m.u.v. de vele nationale Thaise 
feestdagen gaat Bob naar school voor zijn taalstudie 
Thai. Het is een moeilijke taal. In april 2011 is Bob 
hieraan begonnen, allereerst om te leren lezen en 
schrijven.  
 
 
Bob op bezoek bij een school in Hua Hin. Hij kwam in contact met deze 
school via een vrouw uit de plaatselijke gemeente waar hij heengaat. 
Die vrouw geeft Engelse les op deze school. 

 
Verder helpt Bob vaak andere mensen die vanuit het buitenland in Thailand komen wonen. 
Het gaat vaak om Nederlanders, maar ook om mensen uit andere landen. Hij helpt ze 
bijvoorbeeld met de weg in Thailand te vinden of formulieren in te vullen. Zodra Bob 
nieuwe mensen leert kennen, vertelt hij dat hij als zendeling in Thailand werkt. 
Waarschijnlijk daarom vertellen ze hem ook persoonlijke verhalen en dan kan Bob een 
luisterend oor bieden. 
 



 

 
 

Contact 
 

Bestuur 
E-mail 
  info@asiacarefoundation.org 
Website: 
  www.asiacarefoundation.org 
Postadres: 
  Stichting Asia Care Foundation 
  Dr. Asjeslaan 35 
  4003 WS Tiel 
Vast nummer: 
  +31(0)344 611362 
 

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 
  ING-girorekening 5641822 
  t.n.v. Stichting Asia Care  
  Foundation te 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 

 

 
Bob in Nederland 
 
Bob komt op 12 juni voor ongeveer vier weken terug naar 
Nederland.  
 
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 
staat ook de getuigenis van Bob.  
 
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 girorekening 5641822 ten name 
van stichting Asia Care Foundation Tiel. Een klein vast 
bedrag per maand heeft voor ons de voorkeur boven 
eenmalig een groter bedrag.  
 
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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                     Een dienst in de plaatselijke gemeente waar Bob komt 


