
Groei je met 
ons mee?
Child Surgery Vietnam 
zoekt enthousiaste medewerkers

Geïnteresseerd?
Lijkt het je leuk om mee te werken en wil je meer 
weten over de stichting, neem dan contact op 
met Jo Koster: 
Stichting Child Surgery Vietnam
Spoorlaan 11, 1406 SR Bussum
Telefoon: 035 - 691 4333
E-mail: info@childsurgery-vietnam.org

Meer over de stichting lees je op onze website:
www. childsurgery-vietnam.org

Met dank aan Vivian Bokel, Dini Dijkman 
en Zippa grafische en digitale vormgeving

Reacties van medewerkers

‘Door mijn werk voor Child Surgery Vietnam help 
ik direct kinderen en hun families aan een beter 
bestaan. Het maakt me blij en geeft me positieve 
energie!’

– Vivian Bokel, evenementen

‘Als ik die blije hoofden van de kinderen en hun 
ouders zie na de operatie dan weet ik waar ik het 
voor doe.’

– Jacoline Boogaard, acties

‘Met beperkte middelen een groot aantal kinderen 
voor de rest van hun leven helpen.’

– Jan Weijtjens, fondsenwerving



Vrijwilligers in Nederland
De organisatie en fondsenwerving gebeurt in  
Nederland. In het Gooi en ook steeds meer lande-
lijk. Child Surgery Vietnam is een kleine krachtige  
organisatie waar de organisatie- en overhead-
kosten tot een minimum beperkt zijn, omdat  
wij uitsluitend met vrijwilligers werken.                                                                                 

Doe mee! 
Wij zoeken enthousiaste mensen die de handen  
uit de mouwen willen steken en mee willen den-
ken en bouwen aan een nog betere organisatie.
Samen overleggen we wat je leuk vindt om te 
doen, wat je talenten zijn en hoe we die het beste 
kunnen inzetten. 

We zoeken mensen met talent op gebied van  
communicatie, promotie, fondsenwerving, ICT  
en boekhouding. Daarnaast zoeken we mensen die 
informatie kunnen verstrekken op evenementen, 
scholen en bedrijven en ter ondersteuning van 
onze akties in het land.

Wat krijg je ervoor terug?
Als medewerker van de Stichting Child Surgery 
Vietnam werk je samen met enthousiaste men-
sen aan een nieuwe toekomst voor steeds meer 
kinderen in Vietnam. Per jaar zijn dat er op dit 
moment ongeveer 400. Dat, en de inspanning om 
het aantal geholpen kinderen te vergroten geeft 
ons allemaal een goed gevoel!

Een doelgerichte stichting 
met resultaat
Stichting Child Surgery Vietnam helpt lichamelijk 
gehandicapte kinderen in Vietnam. 
Veel kinderen gaan in de arme streken van  
Vietnam onnodig gehandicapt door het leven. 
Het groeiende aantal geholpen kinderen bewijst 
de effectiviteit van Child Surgery Vietnam. 

Om zo effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, 
hebben wij doelen geformuleerd:
> het opsporen van zorgbehoeftige kinderen
> het financieren van 400 operaties per jaar

in 2010 en 2011
> het leveren van nazorg
> het verschaffen van hulpmiddelen
> de training van artsen 
> het overdragen van kennis en ervaring                             

Hoe werken wij?
De gelden die Child Surgery Vietnam in Nederland 
verzamelt worden overgedragen aan Center II, 
de organisatie in Vietnam die de medische teams 
samenstelt en de operaties organiseert.
De medische teams van Child Surgery Vietnam 
werken nauw samen met lokale artsen en zusters. 
Op die manier wordt kennis overgedragen 
en dragen we sterk bij aan de verzelfstandiging 
van de medische zorg.


