
 

Februari 2020  

Bob van Rijn, die wij als Samen op Pad via de Asia Care Foundation steunen, ging 

op familiebezoek naar Australië en net toen brak de corona-pandemie uit. Australië 

en Thailand gingen op slot, het geplande familiebezoek van 4 weken werd uiteindelijk 

14 maanden. Pas eind april 2021, meer dan een jaar later, kon Bob eindelijk terug-

keren naar Thailand. Helaas was Bob zijn jaarvisum verlopen en moest hij het gehele 

proces opnieuw doorlopen.Tijdrovend en kostbaar. Gelukkig is het Bob wel gelukt om 

tijdens zijn gedwongen verblijf in Australië het allemaal zo te organiseren dat de 

hulpverlening door Asia Care Foundation in Thailand gewoon doorging.                              

Hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief.                                                                                                      

Eind 2022 

Ondertussen zijn we alweer anderhalf jaar verder en lijkt de coronapandemie nieuws 

uit de oude doos. Het nieuws wordt nu beheerst (in de westerse wereld) door stijgen- 

de energie- en voedselprijzen, oorlog in Oekraïne en inflatie. Het IMF verwacht een 

inflatie van ongeveer 4% in Thailand. Vanuit het bestuur in Nederland maakten wij 

ons wel zorgen om de impact van stijgende prijzen op de voedselhulp door Asia Care 

Foundation. Uit de telefonische besprekingen met Bob bleek dat onze zorgen over 

inflatie en voedselprijzen in Thailand nauwelijks een gespreksonderwerp zijn. Bob is 

mede door zijn handelsgeest, grote volumes bij de inkoop en niet te vergeten zijn 

spreekvaardigheid van de Thaise taal nog steeds in staat om goede inkoopprijzen te 

realiseren. 

 

 

 

                                                              

 

   

            Bob van Rijn koopt alles plaatselijk in voor een goede prijs                                                                                                                                          

Onaangename verrassing 

Bij terugkomst thuis in Hua Hin wachtte Bob helaas een weinig prettige “verrassing”. 

Speciaal voor de hulptransporten in moeilijk begaanbaar terrein had hij een Toyota 

Hillux pick-up truck gekocht. Die bleek niet meer op zijn omheinde terrein te staan. 

En datzelfde lot trof ook zijn scooters. In huis bleek een groot deel van de inboedel 

verdwenen te zijn. De PC, de laptop, de TV, alle elektrische apparaten waren 

verdwenen. Kan het nog erger? Ja zeker, omdat het huis niet bewoond was, hebben 

ratten zijn huis ingenomen, gevolg: gaten in kasten, kleding, boeken en alles van stof 

en papier aangevreten. 

 

 

  



Nu, anderhalf jaar later, heeft Bob helaas nog geen auto, maar wel een motor en 

wordt er driftig aan het huis gewerkt om het bewoonbaar te krijgen. Een totale 

renovatie is er nodig en het is moeilijk om in Thailand aan vakmensen te komen. 

Ondanks al deze tegenslag is Bob vol energie en enthousiasme doorgegaan met de 

vele lopende projecten. Dichtbij huis bijvoorbeeld in Hua Hin de financiële 

ondersteuning (huurprijs woning) voor een gezin in samenwerking met de Thaise 

stichting “Power of Love”.  

Rescue Phetkasem Foundation 

 

Bob werkt al 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 à tweemaal per jaar in een kolonne van zo’n twintig tot vijfendertig 

vierwiel aangedreven pick-up trucks naartoe. In de afgelegen gebieden brengen ze 

dan (droog) voedsel, tweedehands kleding en andere hulpgoederen. Helaas ligt deze 

activiteit voor Bob stil, doordat hij niet meer over een pick-up truck beschikt. 

 

Asia Care Foundation voedsel- en luierproject 

 

                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                              

Bob maakt een van de inwoners blij. 

 

Het voedselproject voorziet maandelijks ongeveer 30 gezinnen van rijst, garnalen- 

pasta, olie, zout en indien noodzakelijk luiers en medicijnen. De meeste gezinnen 

zijn uit Birma gevlucht en wonen in Pala U, Padeng en omgeving. Doelgroep zijn 

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.                                                                                                                                       

In 2017 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 inmiddels 5 jaar oud en 
heeft een groot deel van haar jonge leven in het ziekenhuis doorgebracht Dit gezin 
wordt ondersteund vanuit het voedselproject met Nutricia melkpoeder en luiers.                         

 
 



In 2020 is Bob in Australië indirect door het Hua Hin Hospitaal benaderd om een 

jongen in Pala U te ondersteunen met luiers. Deze jongen van 11 jaar heeft na een 

val uit een boom zijn rug gebroken, is verlamd en niet zindelijk meer. Het ziekenhuis 

heeft hem een gereviseerde rolstoel gegeven en een andere stichting een speciaal 

matras. Thuis kan hij niet meer wonen omdat het huisje van zijn ouders te armoedig 

is. Voorlopig mag hij bij een leraar wonen en heeft Bob toegezegd om deze jongen 

tijdelijk maandelijks van luiers te voorzien. Inmiddels is deze ondersteuning 

kortgeleden door een andere grote stichting overgenomen: Het kindertehuis in 

Padeng. 

Al acht jaar hulp in Padeng 

 

Alweer acht jaar levert Asia Care Foundation structureel voedselondersteuning aan 
een kindertehuis in Padeng. 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. Asia Care Foundation levert daar nog maandelijks 

rijst, garnalenpasta, olie en zout. Nu Bob niet meer beschikt over de pick-up truck, 

rijdt hij met de motor tot ongeveer halverwege naar de rijstgroothandel en een lokale 

Thaise supermarkt en koopt daar zelf, tegen scherpe prijzen, het benodigde voedsel. 

Mensen van de bijbelschool in Pala U en het kindertehuis in Padeng nemen de 

gekochte goederen mee naar de juiste bestemming.  

Wij, de Asia Care Foundation, willen u heel hartelijk bedanken voor de ondersteuning 
die we als stichting van u mochten krijgen. Hierdoor zijn de vele hulpprogramma’s 
mogelijk en wordt het leven 

van kinderen, (jong)volwassenen en gehandicapten een stuk beter en kansrijker 
 
Ondersteunen 

 
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. 
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