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Nieuws van stichting Child Surgery Vietnam
In onze nieuwsbrief leest u waar Stichting Child Surgery Vietnam momenteel mee bezig is. We willen u graag op de 
hoogte brengen (en houden) van onze lopende projecten en de acties die we ondernemen om fondsen te werven, 
sponsoren te vinden en onze stichting onder de aandacht te brengen.
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In januari 2014 is Jo Koster, voorzitter Child Surgery Vietnam, naar Hanoi gegaan. Tijdens zijn verblijf heeft hij 
verschillende dorpen waar de stichting actief is (geweest) bezocht en de contacten aangehaald. Zo heeft hij een 
ontmoeting gehad met de Hanoi International Womens Club, in een iets groter verband als voorheen. Ze zijn erg 
onder de indruk van ons werk en willen ons graag (blijven) steunen. Ook keerde Jo terug naar Peace Village en 
Friendship Village, opvangcentra voor kinderen die als tweede of derde generatie door Agent Orange zijn getrof-
fen. Voor zover er plekken over zijn, kunnen die door “gewone” gehandicapte kinderen worden ingenomen. Op 
beide plaatsen heeft de stichting speciale rolstoelen aan de kinderen verstrekt.

Peace Village vindt zijn oorsprong in Friedensdorf, een commune in Duitsland die zich indertijd het lot aantrok 
van kinderen die klem kwamen te zitten in het oorlogsgebeuren in Vietnam. Ze haalden de kinderen naar Duits-
land voor revalidatie en lieten ze vervolgens weer huiswaarts gaan. Intussen maakt een Amerikaanse organisatie 
zich er sterk voor. Op de revalidatieafdeling waren zitstoelen nodig die de kinderen goede steun biedt; hun lijf 
gehoorzaamt niet en glijdt gemakkelijk weg. Vier kantelbare, verrijdbare stoelen en zes eenvoudigere stoelen voor 
de kleintjes vonden een plek. Bovendien heeft een van de medewerksters van Peace Village een speciale rolstoel 
gekregen voor haar zwaar gehandicapte zoon. Ze neemt haar zoon iedere dag mee naar het centrum. Daar staat 
een speciale rolstoel gedoneerd door een eerdere bezoeker. Eerder al zegden we haar toe ervoor te zorgen dat ze 
bij haar thuis ook over een speciale rolstoel kon beschikken. Nu heeft ze voor de enkele extra uren thuis ook een 
voorziening.

Friendship Village, aan de rand van Hanoi, wordt door Amerikaanse veteranen gesteund. Hier kunnen kinderen 
worden ondergebracht voor revalidatie, en voor het leren van een vak waardoor ze zichzelf naderhand beter kun-
nen bedruipen. Ze blijven er een beperkte periode. We hebben hier een aantal loopframes en vier rolstoelen van 
verschillend fabricaat achtergelaten. Een deel van de rolstoelen is geschikt om kinderen die gemakkelijk onderuit-
zakken steun te bieden. Deze krijgen ze te zijner tijd mee naar huis. 

Ons oorspronkelijke contact was bedoeld om bij te springen met operaties – sommige kinderen hebben spierspas-
men wat verzorging niet gemakkelijk maakt. Na operaties is hun zelfredzaamheid vaak ook vergroot. In verhoud-
ing tot ons programma is deze hulp met materiaal relatiefgering. Ook in ons werkveld helpen we in voorkomende 
gevallen met rolstoelen of protheses. 

Bezoek aan Vietnam - Peace Village en Friendship Village
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•	 Binnen het Deltoid project in Vinh hebben we 102 kinderen 
geopereerd en geholpen.

•	 In een rand district van Ky Anh wordt een staalhaven  
aangelegd. Een cateraar heeft geld bij collega’s ingezameld 
en daarmee bijgedragen aan de operaties van 18 kinderen 
uit Ky Anh. Meer informatie hierover is ook te vinden op onze 
Facebook-pagina. 

•	 In diverse revalidatie centra rond Hanoi is een gemeenschap-
pelijk trainingsprogramma gestart om ervaring voor  
brandletsel herstel in het pakket op te nemen. Hiermee zijn 
tot nu toe al 98 kinderen en enkele ouderen geholpen. Dit 
programma zal zeker enkele jaren doorlopen.

•	 In Thay Nguyen is in 2013 het vierde deelproject afgerold. 
In totaal hebben we 100 kinderen geholpen. Ook dit is een 
brandletsel training. Hetzelfde project is in Son La beëindigd, 
waarmee we 60 kinderen hebben geholpen.

Werkzaamheden in Vietnam

Enkele statistieken
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•	 Op 17 november 2013 is een operatieproject gestart in de provincie Ha-Giang. De Vietnamese overheid heeft 
hier zelf een screening uitgevoerd nadat ze hierin door ons waren getraind. In deze provincie zijn 160 kinderen 
gevonden die kunnen worden geopereerd.

•	 Globaal geteld hebben we in 2013 ongeveer 620 kinderen geholpen. Zo hoog zaten we nog niet eerder!
•	 Tot slot kunnen met vreugde vermelden dat we aan de slag gaan aan de oostkust in Quang Ninh. Meer informa-

tie hierover volgt. 

In april krijgt Dong An een award uitgereikt door (of namens) de 
vice-president van Vietnam voor het werk dat hij voor disabled 
children doet. Een prachtige kroon op zijn inspanning! Bovendien 
schijnt Jo Koster vanuit de provincie Dien Bien iets tegemoet te 
kunnen zien als dank voor de steun van de stichting in het gebied. 

Ook gaan we opnieuw een gebied ontsluiten: de kustpro-
vincie Quang Ninh. In dit gebied bevinden zich ook berg-
ketens met erg arme mensen. Child Surgery Vietnam heeft 
een buitengewoon goed contact met de overheid daar.  
 

Award voor Dong An
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Kort nieuws 

Vorig jaar heeft Jo Koster, voorzitter Child Surgery Vietnam, een pitch (korte 
presentatie) gehouden voor de afdeling Advies voor Goede Doelen van ABN 
AMRO. De bank geeft goede doelen de mogelijkheid zichzelf te presenteren 
om een duidelijk beeld te krijgen van wat ze doen. Wanneer klanten van de 
ABN hun geld willen doneren aan een goed doel, dan kan de bank hier een 
gepast advies in geven en de klant begeleiden bij zijn keuze. De klant zijn 
‘geef-missie’ en ‘geef-strategie’ staan hierbij centraal.
 
Uiteraard heeft Jo met een prima presentatie een goede indruk achtergelaten 
bij het publiek (overige pitchers) en de bank. Wij hopen hiermee de interesse 
van de ABN en hun klanten te hebben gewekt.

Pitch bij ABN AMRO

 

In veel supermarkten zijn bij de statiegeld-automaten verzamelbussen voor Child Surgery Vietnam geplaatst. 
Klanten van de supermarkt wordt gevraagd of zij hun emballage bonnetje hierin willen deponeren, zodat het geld 
ten goede kan komen aan de stichting.  Het zijn vaak kleine bedragen die uiteenlopen van €0,10 tot €3,60. Alles bij 
elkaar opgeteld is het toch een leuk bedrag: ruim € 3.000,-.  
 
In overleg met de supermarktmanager worden deze bussen geplaatst voor enkele weken. Dit is tweemaal per jaar 
mogelijk: in de zomer en in de winter. We zien helaas dat het minder opbrengt dan de afgelopen jaren. Eén van 
de oorzaken hiervan is dat niet iedere supermarkt meer meedoet, omdat inmiddels ook andere ‘goede doelen’ 
gebruik maken van deze mogelijkheid en er voor onze stichting dan geen plek meer over is. Ondanks het feit dat 
de emballageactie onder druk staat, vinden wij het zeker de moeite waard. We hebben alle supermarkten weer op 
ons pad weten te krijgen en hebben meegedaan aan de winteractie die op 1 december is gestart.    

Emballage actie

Riksja Travel

Riksja Travel (RT) steunt veel hulpprojecten wereldwijd. 
Deze reisorganisatie vindt het vanzelfsprekend om iets te 
doen voor mensen in andere landen.  
 
De projecten waar zij zich op richten zijn voornamelijk 
kleinschalig en lokaal. Stichting Child Surgery Vietnam 
past dan ook precies in hun filosofie. Per boeking vraagt 
RT vrijblijvend per reiziger €12,- voor het doel dat de 
organisatie in het betreffende land steunt, om de betrok-
kenheid bij het land van de bestemming te vergroten.  
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Daarnaast houdt het personeel ook jaarlijkse acties zodat er een extra donatie vrijkomt. In september 2013 hebben 
zeven Riksjarijders de krachten verdeeld over twee verschillende acties om geld in te zamelen voor onze stichting: 
acht uur lang mediteren en een hele (42 km) marathon lopen door Leiden en omgeving. Deze speciale actie heeft 
ongeveer €20.000,- opgebracht, wat voor ons een prachtige (eenmalige) bijdrage is. Riksja Travel, bedankt! 
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De ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen heeft bij 
Child Surgery Vietnam in de provincie Son-La gekeken 
naar de operatieprojecten. De organisatie was erg posi-
tief over de bijdrage die onze stichting levert aan het 
welzijn en de gezondheid van de Vietnamese kinderen 
in de afgelegen provincies. Wilde Ganzen heeft hun 
steun aan ons toegezegd, wat betekent dat wij hierdoor 
650 kinderen kunnen helpen in plaats van 400. Wilde 
Ganzen geeft namelijk een toeslag van 55% op de 
inkomsten van de stichting.

Het komt voor dat wij af en toe ook bemiddelen in kleine, incidentele 
hulpvragen in Vietnam. Via internet kwamen wij in contact met een Ned-
erlandse man die met een Vietnamese vrouw is getrouwd. Hun baby had 
longproblemen vanwege geinfecteerd vruchtwater.  

De familie raakte door al hun middelen heen en samen met vrienden hielpen 
we mee na een noodkreet. We hielpen hun financieel gezien en met begelei-
ding in hospitaalzaken. Het gaat inmiddels goed met baby Tommy.  
 
Wij zeggen steeds dat hulp op jonge leeftijd zoveel meer zoden aan de dijk 
zet. In Son La bracht een man zijn kleinkind voor een operatie. Hijzelf had een 

Wilde Ganzen

Hulpvraag 
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Wilt u Wilde Ganzen en Child Surgery Vietnam steunen middels een donatie? Dat kan via rekeningnummer 40.000 
ten name van WILDE GANZEN, onder vermelding van ons project “CENTER II VIETNAM A2013.0391”. Wij danken u 
bij voorbaat voor uw hulp. Alle beetjes helpen. 

lelijke dubbele lipspleet. Die is meteen meegepakt. Bij het tweede project liet hij zichzelf zien. Een school voor-
beeld! Hij werd nu niet meer geminacht, men vond hem “handsom”. Hij kon nu meedoen in vergaderingen, ein-
delijk! Maar ook sproeide hij niet meer zo met zijn eten rond. Hier heeft hij dus 41 jaar mee moeten rondtobben. 
Dit is reden waarom wij juist in de remote area werken, om die achterstalligheid het hoofd te bieden. De foto’s zijn 
te zien op pagina 3. 

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes en ‘like’ onze Facebook-pagina:
http://www.facebook.com/childsurgeryvietnam

Wilt u iemand aanmelden voor onze nieuwsbrief? Of hebt u suggesties over de inhoud? Mail naar  
nieuwsbrief@childsurgery-vietnam.org. Eventuele donaties kunt u doen via de donatieknop op onze 
website. Wilt u Child Surgery helpen, op welke manier dan ook? Neem contact op met Child Surgery  
via info@childsurgery-vietnam.org.

U bent bij ons bekend als geïnteresseerde. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten via nieuws-
brief@childsurgery-vietnam.org. 


