
 
Nieuwsbrief mei 2013 

 

Beste lezer, 

 

Dit is de derde nieuwsbrief van stichting Asia Care Foundation. Deze stichting is in 

2010 opgericht om het werk dat Bob van Rijn in Azië doet te ondersteunen. 

 

Meeleven 

Allereerst willen we iedereen die meeleeft met Bob en het werk dat hij doet hartelijk 

bedanken voor de steun die we in allerlei vormen van hen krijgen. Het is goed om te weten 

dat we er niet alleen voorstaan, maar dat er vanuit de rest van de wereld meegeleefd wordt. 

Bedankt! 

 

Luierproject 

Sinds Bob vorige zomer in Nederland was heeft hij een aantal projecten opgestart, 

waaronder het luierproject. In één van de gezinnen die voedselhulp krijgt, zorgt een oma 

voor haar spastische kleindochter. Het meisje heeft geen ouders meer die voor haar kunnen 

zorgen. Haar vader is weggelopen na het overlijden van haar moeder. Voor dit meisje zijn 

luiers nodig die haar oma niet kan betalen. Ze kreeg daardoor maar twee luiers per dag en 

dat is echt veel te weinig. 

 

Daarvoor startte Bob een project: Hij zamelt geld in om naast voedsel ook maandelijks 

luiers te kunnen kopen  (ze heeft er ongeveer vijf per dag nodig). Op onderstaande foto is 

de overhandiging van de eerste luiers te zien in augustus 2012.  

 

 



Eind vorig jaar bezocht Bob een zwaar gehandicapt meisje uit een ander gezin dat ook hulp 

krijgt uit het voedselproject. Hij was daar samen met een bezoeker. Ze ontdekten dat dit 

meisje helemaal geen luiers kreeg, terwijl ze die wel nodig heeft.  Dit meisje kreeg wat 

oude lapjes, omdat luiers te duur waren. Zo’n lapje werkt als een zeef waar de urine 

gewoon doorheen stroomt. Per januari van dit jaar krijgt ook dit meisje luiers van Bob met 

geld uit de stichting Asia Care Foundation. Iedereen kan hieraan bijdragen: voor maar vijf 

euro kopen wij al twintig luiers in. 

 

Rolstoelen 

Bob is een echte netwerker. Hij legt met veel mensen contact en raakt op deze wijze 

betrokken bij allerlei projecten, bijvoorbeeld een rolstoelenproject. Dit project gaat in 

samenwerking met een lokaal ziekenhuis in Hua Hin die patiënten opspoort en van een 

medische indicatie voorziet. Het gaat om mensen die zelf geen middelen hebben om een 

rolstoel aan te schaffen. Daarom krijgen ze deze hulpmiddelen gratis, onder voorwaarde dat 

ze deze niet doorverkopen. De rolstoel wordt zoveel mogelijk aangepast aan de patiënt, 

onder leiding van fysiotherapeuten die tijdens de huisbezoeken ook oefeningen doen met de 

patiënt. Bob gaat af en toe mee tijdens het bezoeken van  patiënten en het rondbrengen van 

rolstoelen. Zo komt hij in contact met nog meer arme mensen waar hij misschien iets voor 

kan gaan betekenen. 

 

Hij bracht een rolstoel naar Pala - U, voor de zus van een studente van de bijbelschool. 

Deze vrouw verbleef daar tijdelijk vanwege haar gezondheid. Ook kon Bob een rolstoel 

meenemen voor een Karen-meisje uit een gezin in Pala - U dat onder andere ook al 

voedselhulp kreeg. Op onderstaande foto staat het betreffend gezin met hun nieuwe 

aanwinst. 

 

 



Medicijnen 

Bob werkt ook samen met een Amerikaanse zendelinge die op het terrein van de 

bijbelschool in Pala - U woont. Zij werkt al meer dan 25 jaar voor de vluchtelingen in 

Thailand en spreekt vloeiend de Karen-taal. Zij kocht elke maand noodzakelijke medicijnen 

voor een Karen-meisje. Via de reguliere weg kostte dat 47 euro per maand, wat die 

zendelinge niet meer kon betalen. Bob zegde deze zendelinge in februari van dit jaar toe dit 

voortaan op zich te nemen.  

 

Inmiddels kende Bob iemand die in een ander ziekenhuis werkte. Hij kon daarom via een 

achterdeurtje op bezoek bij dat ziekenhuis om hen te vragen wat ze voor dit meisje konden 

betekenen. Zodoende kon Bob na één maand de medicijnen al bijna twintig keer zo 

goedkoop aanschaffen en dat scheelt behoorlijk in de uitgaven. 

 

Karen Zomerkamp 

Op zaterdag 30 maart heeft Bob met een paar Thaise dames van de Power of Love Church 

meegewerkt aan het Karen zomerkamp in Pa Deng. De 262 deelnemers van het kamp 

werden door hen verrast met een afsluitend diner. Op de foto zijn de voorbereidingen van de 

maaltijd te zien. 

 

 
 

Nieuwe projecten 

Bob blijft op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen in echte nood in Azië te helpen. 

Inmiddels is Bob aan het onderzoeken of hij mee kan helpen in een project voor een 

medische post langs de grens tussen Thailand en Birma. Deze post is ook bestemd voor 

vluchtelingen uit Birma. Dit onderzoek is nog in het beginstadium en er is nog niet te 

zeggen of dit project past binnen de mogelijkheden van Bob en de stichting. Toch willen we 

dit alvast onder uw aandacht brengen, ook om u te vragen met ons mee te bidden dat de 

Here God aan Bob de weg laat zien die hij moet gaan. 



 

 
 

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 11 juni voor een maand op vakantie 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. 

Inmiddels zijn er links naar de fotopagina geplaatst. 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 girorekening 5641822 ten name 

van stichting Asia Care Foundation. Een klein vast bedrag 

per maand (bijv. vanaf één euro) is praktischer dan een 

eenmalig bedrag, hoewel dat ook van harte welkom is.  

 

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 


