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Natuurlijk kunt u helpen!
Child Surgery Viet Nam is een kleine krachtige 

organisatie met een zeer directe manier van 

werken. Zodra er voldoende geld binnen is kan 

er een nieuwe groep kinderen worden geholpen. 

De organisatie- en overheadkosten zijn daarbij tot 

een minimum beperkt. 

Bent u enthousiast geraakt over onze projecten en 

onze manier van werken, help ons dan dit voort te 

zetten. U kunt een donatie doen of zelf een inzame-

ling organiseren. Elke bijdrage, groot of klein, is van 

harte welkom! Een directe lijn met onze partner 

in Vietnam zorgt ervoor dat geld op de juiste plek 

besteedt wordt. Mensen die CSVN steunen kunnen 

ervan op aan dat hun gift gebruikt wordt waar het 

voor bedoeld is. Een simpele operatie 
maakt een wereld
van verschil
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en aandoeningen aan ogen en oren. Een extra arts 

zorgt voor de intensive care.  Zo kunnen wij in 

de meest afgelegen gebieden operatieprojecten 

uitvoeren voor 50 tot 100 kinderen in een keer.

De medische teams van Child Surgery Viet Nam 

werken nauw samen met lokale artsen en zusters. 

Alle artsen en overige medewerkers zijn Vietna-

mees. Op die manier wordt kennis overgedragen 

en dragen we sterk bij aan de verzelfstandiging van 

de medische zorg.

Voor de organisatie van het geheel maken wij 

gebruik van de zeer ervaren Vietnamese organi-

satie Center II. Deze heeft langdurige ervaring en 

kent de medische wereld en de wegen binnen de 

overheid als geen ander.

Ik machtig Stichting Child Surgery Viet Nam te Bussum, 
tot wederopzegging, om het door mij aangegeven 
bedrag per aangegeven periode af te schrijven van mijn 
giro- of bankrekening.

  € 10,-     per maand 

  € 25,-      per kwartaal

  € 35,-      per half jaar

  € 50,-   per jaar

  ander bedrag: €    éénmalig

Ik behoud het recht om binnen een maand na afschrijving 
zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te 

laten verzorgen.

Naam  m/v

Adres

Postcode                       Plaats 

Giro- of banknummer 

  Ja, ik ontvang graag uw digitale nieuwsbrief,  
mijn e-mail adres is

Handtekening  Datum 

S.V.P. GEFRANKEERD TOEZENDEN AAN:

Stichting Child Surgery Viet Nam, 
Spoorlaan 11, 1406 SR Bussum

M A C H T I G I N G
Child Surgery Viêt Nam organiseert 

projecten om kinderen met lichamelijke 

gebreken te laten opereren. Kinderen in 

de leeftijdsgroep van ongeveer 2 tot 16 

jaar, met aangeboren afwijkingen, beper-

kingen die zich door slechte hygiënische 

omstandigheden hebben ontwikkeld 

of die door ongelukken zijn ontstaan. 

Het zijn kinderen die geen hulp krijgen 

omdat de families het niet kunnen betalen 

en er nog geen basiszorg is die dit opvangt.

In de grotere steden heerst naar verhouding meer 

welvaart. Stichting Child Surgery Viet Nam richt 

zich met name op de meest kanslozen in de meer 

afgelegen, bergachtige provincies in het noorden 

van Vietnam, grenzend aan de buurlanden Laos en 

China.  Hier leven vooral de etnische minderheden.

Mobiele teams van specialisten
Met een mobiel team van specialisten en verpleeg-

kundigen proberen we zoveel mogelijk in de lokale 

ziekenhuizen te werken. Het mobiele team bestaat 

in de basis uit een orthopedisch chirurg, een plas-

tisch chirurg en een anesthesist. Inmiddels werken 

we met twee teams, aangevuld met ervaren opera-

tie-zusters om de chirurgen te ondersteunen. 

Zo kunnen we ook andere medische problemen 

aan, zoals schisis, urologische problemen 
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