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Beste lezer, 

 

Dit is de vierde 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 nieuwe initiatieven. 

 

Voordat we beginnen bedanken we iedereen die meeleeft met Bob en op welke wijze dan 

ook het werk dat hij doet ondersteunt. Het is fijn om te weten dat er vanuit de rest van de 

wereld meegeleefd wordt.  

 

Rescue Phetkasem Association 

Bob kwam vorig jaar in contact met mensen van de organisatie Rescue Phetkasem 

Association. Deze organisatie gaat op afroep met een ambulance de straten van Hua Hin 

door, om gewonde mensen te verzorgen 

en als dat nodig is naar een ziekenhuis 

te brengen. Ook rijden ze soms naar 

geïsoleerde Karen-dorpen. Dit doen ze 

in de droge periodes, want vier 

maanden per jaar zijn deze dorpen over 

de weg ontoegankelijk door de 

regentijd. De mensen van deze 

organisatie brengen dan droog voedsel 

zoals rijst, maar ook andere spullen 

zoals sportkleding, pennen, papier, 

bodywarmers en heel veel tweedehands 

kleding.  

 

 

Stichting Asia Care Foundation heeft 

vorig jaar ook aan deze reizen 

bijgedragen door het sponsoren van 355 

dekens en 175 schooluniformen. 

Komende zomer rijdt Bob 

waarschijnlijk voor de derde keer mee. 

Hij brengt dan vijftig bijbels, een 

satellietontvanger met schotel en walkie 

talkies die zijn gedoneerd door vrienden 

van Bob uit de Power of Love church. 

Via deze Power of Love church 

ontvangt Bob ook veel tweedehands 

kleding. Verder zamelt Bob kleding in 

door er in de restaurants en barren van Hua Hin om te vragen en het op te halen bij 

donateurs. 



Pilot Geitenproject 

 

Binnenkort start Bob met een pilot om een gezin, dat al voedselhulp en luiers ontvangt,  

geleidelijk zelfstandig te maken. Dit gezin wordt geholpen met het starten van een eigen 

onderneming, waarschijnlijk een geitenboerderij. Het plan is om geiten te kopen, ermee te 

fokken met als doel de jonge geitjes te verkopen. Van de opbrengsten zou het gezin dan 

moeten kunnen leven en daardoor onafhankelijk worden van voedselhulp. Bijkomend 

voordeel hiervan is dat de vrouw van het gezin in de buurt van haar huis kan werken en zo 

beter kan zorgen voor haar blinde echtgenoot en drie kinderen, waarvan één zwaar 

gehandicapt. Mocht deze pilot slagen, dan gaat Bob op zoek naar mogelijkheden om ook 

andere gezinnen onafhankelijk van het voedselproject te maken. 

 

 
 

 

Overige nieuwe projecten 

De kerk Power Of Love, die Bob ook bezoekt trekt soms de sloppenwijken in om 

hulpbehoevenden op te zoeken. Ze gaan onder andere op bezoek bij een weeshuis genaamd 

Mercy House in Pranburi, ten zuiden van Hua Hin, en helpen de weeskinderen. De stichting  

draagt hier soms aan bij.  

 

Verder wordt Bob gevraagd om medicijnen in te kopen voor medische posten langs de 

Thais-Birmese grens, waar we in de vorige nieuwsbrief al over schreven. Asia Care 

Foundation heeft geen nieuwe post opgericht, maar werkt af en toe mee aan de 

bevoorrading van bestaande posten. 

 

 



 

Voortgang lopende projecten 

 

Het luier- en 

voedselproject zijn 

onveranderd gebleven . 

Maandelijkse krijgen 

twee gehandicapte 

kinderen luiers en 

ongeveer negentien 

gezinnen voedsel. Het 

kleinste gezin bestaat uit 

één persoon en de 

grootste uit acht 

personen. Incidenteel 

neemt Bob een rolstoel, 

een rollator en andere 

hulpmiddelen mee in z’n 

pick-up, zoals op de foto 

te zien is. 

 

 

 

Ook reist Bob soms mee 

met een busje van een 

ziekenhuis in Hua Hin. 

Samen met  

fysiotherapeuten in 

opleiding en andere 

mensen rijdt Bob naar 

mensen die bijvoorbeeld 

een rolstoel nodig 

hebben. Op de foto is het 

afstellen van een rolstoel 

te zien. 

 

 

 



 

 
 

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 

 

 

 

 

Bob in Nederland 

 

Bob is vanaf 3 juni voor ongeveer zes weken in 

Nederland. Hij zal op verschillende plekken vertellen 

over zijn werk. Op de website is de actuele informatie te 

vinden. 

 

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. Het heeft 

de voorkeur periodiek een gift te ontvangen, maar een 

eenmalig bedrag is ook van harte welkom.  

 

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 


