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Dag allemaal, 
 
Hier de eerste Nielsbrief. Voor wie nu geen idee 
heeft wat er in zijn mailbox valt, komt hier een 
korte uitleg. 
 
Wie? Op maandag 6 september ben ik, Niels, 

vertrokken richting Azië. 
Wat? Hier wil ik de komende maanden 

mensen helpen en zelf groeien in mijn 
relatie met God. 

Waarom? Omdat ik geloof dat God het van me 
vraagt. 

 
Wil je meer details weten? Vraag gerust! 
 
Even tussendoor. De overheid in Vietnam stelt het 
niet echt op prijs als ik praat over de naam van 
Gods Zoon, mensen die hier actief zijn voor Hem, 
mensen die er nog helemaal niks van weten en het 
dus minstens verdienen te horen hoe geweldig een 
bepaald nieuws is... je snapt me wel  daarom 
zal ik in deze brieven proberen rustig te doen. Op 
de site probeer ik wat meer neer te zetten. 
 
Na maandag uitgezwaaid te zijn, begon ik mijn 
reis richting Bangkok. Na een goede vlucht stond 
ik om 7:30 op het vliegveld van Bangkok. Via een 
brief met instucties, die ik van Jacob had 
ontvangen, ging ik een poging doen om wat 
spulletjes te kopen en mijn ticket naar Hanoi op te  
halen. 
Via de taxi aangekomen in downtown Bangkok in 
the middle of nowhere. Ik was in de juiste straat 
maar daar was ook alles mee gezegd. Ik voelde 
me een guppie in de grote zee maar ging vol 
vertrouwen maar ergens naar toe lopen. Iemand 
met een hoofdletter zag mij waarschijnlijk zo 
rondlopen en wist dat ik helemaal fout ging. 
Gelukkig stuurde hij een man op mij af en deze 
vroeg spontaan: "Hello sir, where do you need to 

go?" ik gaf het adres en hij regelde voor een goede 
prijs via het lokale vervoer (tuktuk, 3 wiel 

scooters) 2 stops. 1 bij waar ik mijn ticket moest 
halen en de ander was bij een kleding winkel. 
Echt ongeloofelijk voor hoe weinig je daar de 
mooiste kleren kan laten maken!!! 
 
Ticket opgehaald en daarna ging ik richting Pantip 
Plaza. Dit is een grote computervanalles 

marktachtigiets. Hier moest ik een paar dingetjes 
kopen. 1 kaartje, 512 SD voor een PDA kostte mij 
4.900 bath wat ongeveer 100 euro is... in 
Nederland krijg je ze voor 63 euro dus lang niet 
alles is hier goedkoper! 
 
Uiteindelijk geslaagd, terug naar het vliegveld en 
richting Hanoi waar ik ‘s-avonds werd opgehaald 
door Jacob. Als eerste gingen we naar zijn huis en 
daar kwam ook de jongen naar toe in wiens huis 
ik zou verblijven. 
 
Ik verblijf in een huis met 2 leraren Engels en heb 
een eigen kamertje en alles is ok. De eerste dagen 
nam Jacob mij op sleeptouw om zo een beetje 
bekend te raken met de stad. Ook was hier bekend 
dat ik kwam met als doel mensen te helpen met 
computerproblemen. Daar werd enthousiast op 

gereageerd en ik kon dus snel aan de slag . In 
ruil voor het oplossen van de computerproblemen 
wilde ik graag het verhaal horen van die mensen. 
Wat deden ze hier, waarom, heel erg interessant! 
Zo waren de eerste mensen bij wie ik kwam een 
echtpaar die zich hier bezig houden met de aids 
problematiek. Het bijzondere vond ik vooral dat 
dit niet 2 mensen waren die dit op hun hart hadden 
maar er zelf ook mee te kampen hadden! Zij is 
namelijk HIV positief. Heel bijzonder hoe ze tot 
geloof is gekomen en uiteindelijk getrouwd is met 
haar man en nu hier dienend aanwezig zijn. Ik 
bedoel, deze mensen hebben wat te vertellen en 
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laten duidelijk zien dat het ook anders kan dan de 
wereld voorspiegelt. 
 
Een ander vrouwtje dat ik ontmoet had, is actief 
met dove / gehandicapte mensen. Ze voorziet in 
werk waardoor deze mensen niet kansloos op 
straat liggen maar én nuttig bezig zijn én ook nog 
eens wat verdienen. Het project waar deze mensen 
aan werkten was een naai / handwerk project. 
 
Weer iemand anders die ik ontmoette is actief in 
het bezoeken van bergvolken. Volgende week zal 
ik ook met hem meegaan de bergen in om daar 
mensen te ontmoeten. Zie hier erg naar uit! 
Vandaag, dinsdag 14 september, heb ik voor de 
klas gestaan. Verschillende organisatie’s hebben 
een soort school opgezet waar o.a. ICT als vak 
geleerd wordt. De leerlingen zijn van straat 

geplukte tieners die zo op deze manier ook een 
kans krijgen. Volgende week ga ik hier naar terug 
om echt les te geven. 
 
Verder help ik deze week nog verschillende 
mensen met computer problematiek en donderdag 
ga ik met die jongen die vrijdag ook bij mij was 

naar Halong Bay. Daar gaan we naar zijn familie 
en die bergen die uit de zee steken bekijken. 
 
Zo, even tot zo ver! Ik wil via de website 
http://www.rolvink.info/niels ook vertellen wat ik 
allemaal doe. Dus neem gerust een kijkje! 
Eigenlijk zou het nog beter zijn als iedereen zich 

aanmeldt want dan gaat het versturen van de 
Nielsbrief een stuk makkelijker….. 
 
Gewoon wat weetjes. 
 
Verblijf:  
De wijk is vergelijkbaar met een wijk in Den 
Haag. Het huis waar ik verblijf is een flat van een 

paar verdiepingen. Ook ben ik veel bij Jacob en 
Linda (www.jbloemberg.com). Erg gezellig! Zie 
de website's voor foto's...  
 
Vervoer/verkeer:  
Het verkeer is echt fantastisch!! Wauw  net een 
computerspel. Je moet constant mensen, auto's, 
bussen, vrachtwagens, fietsers en brommers 
ontwijken. 
Alles gaat door elkaar, links inhalen, rechts 
inhalen, oversteken terwijl het mega druk is. 
Spookrijden is ook erg normaal, continue 
toeteren... geweldig! 
 
Afgelopen zaterdag was ik met Jacob, Josiah en 
Mikayla (Jacobs kinderen) een stukje wezen 
rijden. Jacob met de kinderen op een scooter en ik 
op een andere scooter. Tijdens de rit hebben we 
twee ongelukken gezien en klapte ik bijna op een 
auto… hehe, en een bus reed de voorbumper van 
een auto eraf. 
 
Eten: 
Erg lekker. Niet zo pittig, veel rijst en van alles 
erbij.  
 
 
Tot ziens op de website of tot mails!!  
Niels 
 


