
 

Beste lezer, 

 

In deze tiende nieuwsbrief staan de spotlights op het werk van Bob voor de 
stichting Asia Care Foundation. Deze stichting is in 2010 opgericht om het werk 
te ondersteunen dat Bob van Rijn in Azië doet. Bob is dankbaar dat hij deze 
steun kan en mag verlenen. Hulp die hij alleen kan leveren door de 
ondersteuning van u.  

 

Rescue Phetkasem Foundation 

Bob werkt al een aantal jaren samen met Rescue Phetkasem Foundation. Dit is 
een organisatie die eerste hulp en (nood)hulp verleent en gewonden of zieken 
eventueel met ambulances naar een ziekenhuis brengt. Ook organiseren ze 
hulptochten naar geïsoleerde Karen-dorpjes die alleen in de droge periode 
bereikbaar zijn. Meestal reizen ze hier een á tweemaal per jaar in een kolonne 
van zo’n vijftien tot twintig vierwiel aangedreven pick-up trucks naartoe. In de 
afgelegen gebieden brengen ze dan (droog) voedsel, tweedehands kleding en 
andere hulpgoederen. Daarnaast wordt meestal een party georganiseerd en 
een kampvuur. Overnachten doen ze meestal in lokalen van de betreffende 
scholen of in zelf meegebrachte tenten. 

 

Op 30 november 2018 is Bob met 
z’n eigen pick-up truck en 17 
voertuigen van de Rescue 
organisatie naar Tha Song Yang in 
het noordwesten van Thailand 
gereden. De kolonne was 24 uur 
onderweg en moest het laatste 
deel door zeer moeilijk 
begaanbaar berggebied rijden. 

 

 



Dit keer was het doel om vier 
basisscholen voor Karen 
vluchtelingen in het afgelegen 
grensgebied met Myanmar te 
bereiken. Met de nodige moeite 
en doorzettingsvermogen is dat 
gelukt. Asia Care Foundation 
heeft een substantiële bijdrage 
geleverd met de levering van 
5000 kg rijst, 
tweedehandskleding en onder 

andere speelgoed voor de kinderen. Overigens is het goed om te vermelden 
dat Bob hiervoor geen vergoeding (brandstof) wenst te ontvangen. 

Vorig jaar juli waren er heftige overstromingen in Sakhon Nakhon in het 
noordoosten van Thailand. De Rescue organisatie heeft daar 
reddingswerkzaamheden verricht. Bob heeft namens zijn stichting kunnen 
bijdrage aan de verlichting van de nood door 60 x 5kg rijst, flessen drinkwater 
en 30 omdozen met MaMa(droge)-noedels te schenken.  

 

Schoolbezoek Pala U 

Begin maart dit jaar is Bob met 
een aantal auto’s naar een 
geïsoleerd gebied in Pala U 
geweest. Georganiseerd door 
een Thaise kennis van Bob 
hebben ze daar een school met 
veel kinderen uit arme gezinnen 
bezocht. Alle kinderen 
ontvingen een lekkere gezonde 
lunch en een ijsje toe. Mede 
gesponsord door Asia Care 
Foundation. 



 

Het weeshuis in Padeng 

Alweer een drietal jaar levert Asia Care Foundation structureel ondersteuning 
aan het weeshuis in Padeng. Dat was hard nodig omdat de financiële steun 
voor dit weeshuis plotseling was weggevallen. Er was acute hulp nodig voor de 
voedselvoorziening van de kinderen. Asia Care Foundation is daar 
ingesprongen. Het weeshuis met 24 kinderen wordt gerund door een jong 
echtpaar van de Karen-stam.  

 

 



In de afgelopen jaren heeft Bob daar belangrijke ondersteuning kunnen 
leveren. Een mijlpaal voor het weeshuis was een groot renovatieproject in 
samenwerking met de Duitse ambassade. Asia Care Foundation levert daar nu 
regelmatig rijst, garnalenpasta, olie en zout. 

 

Asia Care Foundation voedsel- en luierproject  

Dit project blijft uiteraard ook doorgaan en voorziet, ooit begonnen met 7 
gezinnen, inmiddels maandelijks 30 gezinnen van rijst, garnalenpasta, olie en 
zout. Deze gezinnen zijn uit Birma gevlucht en wonen in Pala U. Doelgroep zijn 
de kansarmen, zoals gehandicapten, oude, zieke mensen en weduwen met 
kinderen. In Pala U is een bijbelschool gevestigd, die een belangrijke regionale 
rol vervult in de sociale cohesie van de vluchtelingen en uiteraard in het 
onderwijs. De school heeft ook goed zicht op de kansarmen en selecteert mede 
welke gezinnen voedselhulp nodig 
hebben. Recent is een nieuw gezin in 
het programma opgenomen. Bob is 
door een medicus uit het lokale 
ziekenhuis in Hua Hin gewezen op een 
schrijnende gezinssituatie. Het betreft 
een jonge Thaise moeder uit Padeng 
met een meervoudig gehandicapt 
dochtertje (blind, doofstom en kan niet 
lopen).  

 

 

Het meisje is 2,5 jaar oud en heeft 
het grootste deel van haar jonge 
leven in het ziekenhuis 
doorgebracht. Ze ligt, na 
verschillende ingrijpende operaties, 
nog steeds in het ziekenhuis. Dit 
gezin wordt ondersteund vanuit het 
voedselproject met Nutricia 
melkpoeder en luiers. 

 

 



Hoe is het met het Geitenproject? 

In 2014 is gestart met het geitenproject.  

 

Het gezin van het 
geitenproject bestaat 
uit een blinde vader, 
een moeder, 2 jonge 
kinderen en een zwaar 
gehandicapt meisje 
Apple genaamd. Helaas 
is Apple op 
veertienjarige leeftijd 
overleden. Het gezin zat 

al in het voedsel- en luierproject. Ondanks de moeilijke gezinssituatie was de 
moeder heel gemotiveerd om zelfstandig te worden en niet meer afhankelijk te 
zijn van hulp. Dit gezin werd geholpen met het starten van een eigen 
onderneming, een geitenboerderij. Bijkomend voordeel hiervan is dat de 
moeder van het gezin in de buurt van haar huis kan werken en zo beter kan 
zorgen voor haar blinde echtgenoot en (toen) drie kinderen. De geiten zijn 
aangeschaft en voor hun voedselvoorziening zijn een motorbike met zijspan en 
een hakselaar gekocht. De moeder/boerin verzorgt deze geiten nu en de 
kinderen helpen voor zover mogelijk mee. Ze heeft ondertussen les gekregen 
hoe ze de geiten het beste kan verzorgen, om ze vetter te maken, zodat ze 
meer opleveren. Hiervoor worden ook medicijnen ingezet. Ook is er een afdak 
gemaakt over de gehele farm, zodat uitwerpselen van vogels niet op het 
voedsel van de geiten terechtkomen en de beesten hiervan niet ziek kunnen 
worden. Vorig jaar is het heuglijke moment bereikt dat het gezin onafhankelijk 
is geworden door de geiten 
business. Het project was een 
succes. Het resultaat: een gezin 
dat geen hulp meer nodig heeft 
van Asia Care Foundation en een 
zelfstandig bestaan kan 
opbouwen. Wel moet nog 
geëvalueerd worden welke 
ervaring we mee kunnen nemen 
naar een mogelijk vervolg.  

 



 

Bezoek Bob ter plaatse 

In het afgelopen half jaar zijn er vijf echtparen uit Nederland een kijkje wezen 
nemen in het werkgebied van Bob. Eventjes een kijkje nemen doe je natuurlijk 
niet zomaar, maar als je in de gelegenheid bent…. Zo’n bezoek blijft een intense 
levenservaring en maakt nog duidelijker waarom Bob met Asia Care Foundation 
deze hulp verleent en hoeveel impact dat heeft op het leven van betrokkenen. 
Deze ervaring bracht de Nederlandse eigenaar van AA-insurance 
www.verzekereninthailand.nl (tussenpersoon voor verzekeringen voor expats) 
ertoe vanuit het bedrijf een substantiële bijdrage te schenken. Dus ben je in de 
buurt, maak een afspraak, Bob vindt het leuk om zijn projecten aan u te laten 
zien. 

 

Besteding van fondsen 

De stichting keert geen beloning, onkostenvergoeding of salaris uit aan 
bestuursleden noch aan de personen die namens de stichting werkzaam zijn in 
Azië. 

 

Website Stichting Asia Care Foundation  

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 het werk van Bob op verschillende manieren ondersteunen:  

 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.  

 

 



Bob in Nederland 

Momenteel is Bob, tot 10 juli, in Nederland. Hij wil graag presentaties over zijn 
werk verzorgen, dat kan zowel overdag als ’s avonds.   
Contact opnemen hierover kan via (bobvanrijn@hotmail.com) of 06-44966385. 
 

Met vriendelijke groet,  
Bob, Gerard, Hans en Matthias 

 

 

 


