
 

Nieuwsbrief december 2015 
 

Beste mensen die bij het werk van Asia Care Foundation betrokken zijn, 

 

Namens Bob en het bestuur wensen we u fijne feestdagen en een goed 2016. In 

deze zesde nieuwsbrief geven we u graag een tussentijdse update over 

sommige projecten van Asia Care Foundation.  
 

Half huis 

 

Een Karen-echtpaar met kinderen had een stuk grond gekocht en bouwden 

daar een huis op. De vader van dit gezin is overleden en de weduwe kon het 

huis niet afbouwen. Met geld van Asia Care foundation zal dit huis worden 

afgebouwd. 

 
Dit half afgebouwde huis zal worden afgebouwd met steun van Asia Care Foundation 
 

 

 



 

Nieuw project: Nog een weeshuis 

 

Naast het weeshuis in Bob z’n woonplaats, is er nu ook contact met een 

weeshuis in Padeng. Dit weeshuis heeft 23 kinderen en wordt geleid door een 

jong echpaar van de Karen-stam. Dit huis werd ondersteund door een 

buitenlander, maar die is overleden en men heeft daar totaal geen ondersteuning 

meer.  

 

 
De kinderen van het weeshuis in Padeng 

 

Zij hebben zeer dringend voedsel nodig. Bob heeft er al eens rijst, 

garnalenpasta, olie en zout gebracht en wil dit maandelijks blijven doen. Via de 

kerk waar hij heen gaat, de Power of Love Church, heeft hij tweedehands 

kleding en speelgoed voor deze wezen gekregen en inmiddels afgeleverd. Bob 

verdiept er zich nu in wat de stichting nog meer kan betekenen voor deze groep 

kinderen. 

 

Aan het weeshuis in Bob z’n woonplaats heeft Asia Care Foundation dit jaar 

een koel/vriescombinatie, grote wasmachine en veel attributen voor in de 

keuken gedoneerd. 
 

 



 

Afdak 

 

De geitenfarm die is gestart met geld van Asia Care Foundation heeft een 

overkapping nodig. Dit om te voorkomen dat overvliegende vogels met hun 

uitwerpselen de geiten ziek maken. Asia Care Foundation neemt hiervoor de 

kosten op zich, net als voor de motor met zijspan die nodig is om voedsel te 

halen voor de geiten. 

 

 
Deze geitenfarm zal overdekt worden gemaakt 
 

Bob in Nederland 

 

Bob is vanaf de vierde week van augustus 2016 tot en met de tweede week van 

oktober 2016 voor zeven weken in Nederland. Als bekend is waar en wanneer 

hij over zijn werk vertelt, zal dat op de website onder kopje “actueel” 

verschijnen. 

 

Indien u zelf een bijeenkomst wilt organiseren hiervoor: Bob geeft in deze 

periode graag presentaties, kort tijdens de dienst of een avondvullende 

presentatie. Contact bob@asiacarefoundation.org om een afspraak met hem te 

maken. 



 
 

Verre reizen 

 

Eind november ging Bob weer mee met een reis met de Rescue Phetkasem 

Foundation. Ze zijn met een paar auto's in 4,5 dag (2280km) naar de provincie 

Tak geweest. Bob heeft daar tweeduizend kilo rijst, maar ook verschillende 

soorten limonades, snoepgoed, wegwerpbekers enz. gebracht. 

Hoogstwaarschijnlijk gaat hij ook in januari 2016 weer mee met een konvooi 

van vijftien à twintig auto's. 
 

 
Deze rijst, limonade en snoepgoed heeft Bob in Tak gebracht 



 

 
 

Contact 
 

Bestuur 
E-mail 

  info@asiacarefoundation.org 

Website: 

  www.asiacarefoundation.org 

Postadres: 

  Stichting Asia Care Foundation 

  Kogelbloemstraat 40 

  5212 XL Den Bosch 

 

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 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 
 

 

 

 


