CHILD SURGERY – Viet Nam
Ceremonie in Lao Cai. Post uit Ha Giang.
De diverse provincies trachten allen de nodige aandacht aan kinderen te geven. Juni is Childrens
Month. Het siert als er dan ook het nodige voor gehandicapte kinderen op stapel staat. En dat moet
dan natuurlijk wel naar buiten worden gebracht. Er wordt driftig naar sponsors gezocht en die krijgen
dan zelf ook alle aandacht. Onze partner organisatie Center 2 werd uitgenodigd om in Lao Cai aan
een ceremonie deel te nemen. De directeur Dong Van An nam meteen de gelegenheid te baat om
twee internationale donors voor het voetlicht te brengen. Onze organisatie en de Hanoi International
Womens Club. Beide sponsoren in 2009 deels in samenspel dit werk in Lao Cai. Het geheel werd er
op TV uitgezonden. We hebben beelden ervan ontvangen en zullen die t.z.t. op onze website te
plaatsen. Ik denk dat het goed is als u de waardering die we ontvangen zelf kunt waarnemen. Een
eerder artikel uit de krant van Lao Cai staat al op de website. Wij kunnen u wel met pakkende
verhalen tot doneren verleiden, de mensen aan het einde van het traject kunnen u de betekenis
ervan in volle omvang duidelijk maken.
De telefoon wekte ons in alle vroegte. Er was dringende post aangekomen uit het ziekenhuis van Ha
Giang, waar we op 6 juli met het volgende operatieproject beginnen. Een brief kon worden
afgehaald. Daarvoor moest er een flinke rit worden gemaakt naar het interlokale overstapstation
aan de Noordwestelijke stadsgrens. Buschauffeurs worden zo tijdelijk tot postbode benoemd. Maar
niet van deur tot deur. De snelheid ligt tussen e-mail en snail-mail, een soort quick-mail. Wel grappig
dat er zulk een vorm van bodenetwerk over Vietnam ligt. Voor wie er mee om kan gaan.
Dokter Cuong zocht ons op. Hij
heeft in het verleden
meegedaan aan het
bijscholingsprogramma voor
chirurgen van Komitee Twee,
onze voorganger. 10 jaar
geleden opereerde hij een 14
jarig meisje dat twee volledig
gestrekte knieën had. Ze kon
zich alleen op handen en tenen
voortbewegen. Er kwam wat
beweging in en intussen kan ze
rechtop lopen maar wel met
stijve knieën. Ze hielden contact.
We werden gevraagd of wij de
kosten op ons wilden nemen
voor een vervolg operatie.
Samen met Dokter Hung, de
orthopeed uit het kernteam van
Center2, wilde hij haar nog eens goed bekijken en beiden verwachten dat de knieën alsnog veel meer
tot buigen kan worden gebracht. Afgelopen weekend zou ze onder het mes gegaan en krijgt dan nog
een maand lang gerichte fysiotherapie. De behandeling vindt in het orthopedisch Revalidatie
Centrum van Thai Nguyen plaats, waar wij al eerder kinderen lieten helpen. Het is mooi als je in
tweede instantie nog eens iets kunt toevoegen. Voor ik naar Nederland terugkeer zie ik nog het
eindresultaat.
Tot gauw, Jo Koster

U mag tot 30 juli reageren op: childsurgery.vietnam@gmail.com

