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Tienduizenden vakantiegangers genoten 
van een vakantie in het afgelopen jaar, via 

Beter-uit Reizen. En net als bij ook Amarant Rei-
zen, de andere reispartner van That’s Life Ma-
gazine, worden de noodlijdende medemensen 
niet vergeten! Dankzij de zondagse collectes 
tijdens de reizen en een bijdrage van Beter-uit 
Reizen is het mogelijk om daar te helpen waar 
hulp dringend nodig is.

Jan van den Bosch is voorzitter van het Beter-
uit Hulpfonds: ‘Het hulpfonds van Beter-uit 

Reizen heeft als doel om langdurig hulp te ver-
lenen aan projecten waarvan we, door nauwe 
samenwerking, weten dat de betrokkenen hoop 
wordt geboden. Daar ziet het bestuur vanuit Ne-
derland op toe. Zo kan er hoop gegeven worden 
voor vandaag en morgen, en hoop voor de eeu-
wigheid.’

Over de projecten
Jan van den Bosch bracht deze 

maand een bezoek aan het Beter-
uit project in Chiang Mai, Thailand. 
Maar ook deelnemers aan de reizen kunnen 
een bezoek brengen aan de diverse projecten 
van het Hulpfonds. ‘Ik vond het zonder twijfel 
het hoogtepunt van onze reis door Thailand. Om 
met eigen ogen te zien hoe God jonge, bescha-
digde mensenlevens veranderd, dat is onver-
getelijk.’ Dit schreven de deelnemers van een 
Thailandreis nadat men te gast was geweest bij 
het New Life Center. Zoals op de volgende pa-
gina in That’s Life Magazine te lezen is worden 
hier jonge meisjes opgevangen die gedwongen 
werden tot kindprostitutie. Het hulpfonds wil, ge-

zien de grote nood, het onlangs geopende nieu-
we opvanghuis, uitbreiden. Meer weten? Kijk op 
www. janvandenbosch.nl. 

Jan van den Bosch: 'in het straatarme Zam-
bia werd dankzij een bijdrage uit het hulp-

fonds een school gebouwd voor kansarme 
kinderen. Met een lege maag kun je niet goed 
leren, vandaar dat de kinderen op deze nieuwe, 
christelijke school ook voeding krijgen.

Wereldwijd helpen we onze gehandicapte 
medemens. Zo werden er projecten ge-

steund in Oekraïne, China en het Afrikaanse 
continent. Een voorbeeld: Volodija is een zwaar 
gehandicapte jongetje van 12 jaar die nog geen 
20 kilo weegt. Hij woont in het armste land van 
Europa, Oekraïne. Zijn moeder Okfana staat al-
leen voor de zorg van haar kindje. Vol vertrou-
wen in God en met onze hulp kan Volodija de 
medische steun krijgen die hij zo hard nodig 
heeft.

Alle deelnemers aan onze reizen ontvangen 
dit jaar bij de reisbescheiden een Geven en 

Leven folder. We zijn onze deelnemers aan de 
jongeren- en Alle Leeftijdenreizen en de gezin-
nen die vakantie vieren op onze Vakantieparken 
bijzonder dankbaar.'

Het hulpfonds wordt jaarlijks gecontroleerd 
door de RfB. (Raad Financiële Betrouw-

baarheid) Ü

Kijk voor meer informatie op: 
www.beter-uit.nl/hulpfonds

Het Beter-uit Hulpfonds
helpt wereldwijd! Jan van den Bosch, samen met Aengoon in Aka klederdracht
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Groeten uit ons New Life Centrum in het 
hoge noorden van Thailand, Chiang Mai. 

Het ontroerend en hartverwarmend om hier 
weer terug te zijn.

De wat innige foto met Aengoon (pagina 59), 
in haar Aka stam klederdracht is voor mij 

bijzonder. Waarom? Jaren geleden ontmoette ik 
haar hier voor het eerst. Ze was zo bang toen 
ze me zag, dat ze onder haar bed kroop, in de 
wetenschap dat blanke toeristen komen om je 
te misbruiken...ze was toen net in ons opvang-
centrum aangekomen. Nu, een paar jaar later 
is Aengoon een stralende personality en super 
bijdehand. Wat een verschil met toen, nu vloog 

ze op me af, voor omhelzing.We kennen lelkaar 
goed inmiddels. Dat is wat mij raakt, dat meisjes 
die op jonge leeftijd honderden keren verkracht 
zijn, te zien veranderen.... Een paar jaar geleden 
nog lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd, 
nu stabiele tieners. Geweldig dat we dit met el-
kaar mogen steunen en mogelijk maken dat 200 
meisjes worden opgevangen. Als je rechts op de 
groepsfoto kijkt zie je een paar nieuwkomers, ze 
zijn nog getraumatiseerd, je ziet het op de ge-
zichtjes, maar het gaat goed komen. Vanuit een 
tropisch heet en klam Thailand een hartelijke 
groet en een goed weekend toegewenst! Ô

Jan
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Groeten uit Thailand...


