Beste lezer,

In deze nieuwsflits de focus op corona. Het voortzetten van de hulp door Asia
Care Foundation in coronatijd heeft, anders dan gedacht, toch wat meer
voeten in de aarde. De stichting is in 2010 opgericht om het werk te
ondersteunen dat Bob van Rijn in Azië doet. Dit jaar markeert ook het tienjarig
bestaan van Asia Care Foundation. Bob is dankbaar dat hij deze steun kan en
mag verlenen. Hulp die hij alleen kan leveren door de ondersteuning van u.

Hulp gaat door in coronatijd.
Thailand kent een bevolkingsomvang van 69,4 miljoen personen. In Nederland
worden we dagelijks geïnformeerd over het aantal besmettingen en overleden
personen door het coronavirus. Bij het schrijven van dit nieuws bedroeg het
aantal besmettingen en doden in Nederland respectievelijk 42.984 en 5510 bij
een inwoneraantal van 17,3 miljoen. Die getallen rekenkundig omgezet naar
Thailand zou dat in Thailand neerkomen op ongeveer 172.000 besmettingen en
22.100 doden. Het werkelijk aantal gemelde besmettingen en doden bedraagt
respectievelijk 3017 en 56. Een opmerkelijk verschil, uiteraard worden bij die
gemelde cijfers allerlei kanttekeningen geplaats, maar toch, het lijkt in Thailand
relatief minder hard toe te slaan. Desondanks zijn er in Thailand ook rigoureuze
maatregelen genomen, een greep eruit:
> buitenlandse bezoekers mogen het land niet meer in
> er is een avondklok ingesteld
> reizen tussen provincies wordt ontmoedigd
> shoppingcenters en entertainment gesloten
> restaurants mogen onder strikte voorwaarden sinds 3 mei open
> alcoholverkoop verbod voor de duur van 1 maand

Tijdens een rondreis
door Thailand hebben
Gerard (neef van Bob) en
Gerda, half februari
2020, een paar dagen
opgetrokken met Bob.
Ze hebben toen
verschillende locaties
bezocht waar Bob
ondersteuning levert.
Het coronavirus kreeg
Europa toen steeds meer
in zijn greep. In Thailand was er nog heel weinig van te merken. Een paar
weken (10 maart) later was dat al behoorlijk veranderd. Als illustratie een foto
van het zwembad van een hotel met 220 kamers. Gerda en Gerard waren de
enige gasten (1 nacht), vier dagen later werd het vliegverkeer stilgelegd.
Terug naar “hulp gaat door in coronatijd”. Op zichzelf denkt u misschien, oké
dat moet toch lukken. Wel, in de praktijk is het een stuk gecompliceerder
uitgepakt dan voorzien. In de periode dat Bob familiebezoek had, heeft hij op
de verschillende locaties extra hulpgoederen gebracht. Zodat hij met een
gerust hart eindelijk eens op familiebezoek in Australië kon gaan. Eind februari
is hij vertrokken uit Thailand en u voelt hem al aankomen.
Het is nu half mei en Bob zit vast in Australië. En zoals de berichten nu zijn zal
terugkeer in ieder geval na 1 juli zijn. Het geplande korte bezoek werd en is nog
steeds een maandenlang
gedwongen verblijf. Overigens
liefdevol opgevangen door familie in
Coffs Harbour. Ze hebben daar
paarden, alpaca’s en andere dieren,
dus Bob maakt zich verdienstelijk bij
het uitmesten van de stallen, schept
poep uit de weilanden en hij heeft
zijn oude hobby, wandelen, weer
opgepakt.

Weliswaar had Bob extra hulpgoederen
gebracht in februari, maar hier geen rekening
mee gehouden. De bedoeling was dat hij eind
maart weer terug zou zijn in Thailand. Toch is
het gelukt om de hulp ( rijst, zout, palmolie,
luiers, babymelk) bij gezinnen, school en
weeshuis voort te zetten. Bob had al eerder
afspraken gemaakt met een Zweed (zie foto)
die ook in Hua Hin woont en bereid was om te
helpen. Via hem is de hulp gecontinueerd in
Thailand en is het gelukt de benodigde
hulpgoederen voor een langere tijd (3
maanden) ter plekke te krijgen. De financiële
ondersteuning (huurprijs) van een gezin in de
buurt van Hua Hin wordt voorgeschoten door
de stichting “Power of Love”.
Tot zover deze nieuwsflits met focus op de het werk van Bob in coronatijd. In
de volgende nieuwsbrief blikken we terug op het tienjarig bestaan van Asia
Care Foundation.

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 naar Bob van Rijn, P.O. Box 144, Hua Hin Prachuap Kirikhan 77110,
Thailand, mailen naar bob@asiacarefoundation.org
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.

Met vriendelijke groet, Bob, Gerard, Hans, en Matthias

