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Kern van Child Surgery
In deze nieuwsbrief leest u waar de stichting 
Child Surgery momenteel mee bezig is. 
Over onze lopende projecten en de acties 
die we ondernemen om fondsen te werven 
en sponsoren te vinden.

De kernpunten:
 • Bij beste 10 inzenders Gouden Gans!
 • Charity Awards van de NRC.
 • Rapportage projecten 2016.
 • Ans Meessen, vrijwilligster.
 • Operatieplan voor 2017.

CSVN bij beste 10 inzenders Gouden Gans

CSVN meldde zich ook voor de Charity Awards van de NRC

Rapportage projecten 2016

Eind 2016, begin 2017 deed CSVN mee met de Gouden 
Gans-wedstrijd van Wilde Ganzen. Goede doelen-organisaties 
konden hun verhaal inzenden, de winnaar kon € 10.000 
verdienen. In de eerste ronde eindigde CSVN uit 112 deelne-
mers bij de eerste 10!  Dat kwam vooral door toedoen van de 
jury van vertegenwoordigers van het particulier initiatief.  
Er kon n.l. ook via inter-
net worden gestemd, 
maar dat levert voor 

CSVN doorgaans weinig op. Zie voor onze bijdrage https://www.
goudengans.nl/childsurgery-vietnam/dv/informatie. Op de 5 van 
de finaleronde kon worden gestemd tijdens een mediacampagne 
in januari/februari. Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen 
door de Stichting Passion for People uit Boxmeer. Het prijzengeld 
besteedt de stichting aan de inrichting van de kraamkliniek van 
het Trinity Hospital in Muona, Malawi. Iedereen die aan ons  
verhaal meewerkte, waaronder copywriter Henri Nijenhuis van  
‘t Schrijvershuis in Huizen, heel hartelijk dank!

In maart gaven wij ons ook op bij het dagblad NRC voor de Charity Awards. Deze zijn in 2011 in 
het leven geroepen op initiatief van de NRC en bedoeld om zowel grote als kleinere goede doelen te 
ondersteunen bij het bereiken van bestaande en nieuwe donateurs, vrijwilligers en ambassadeurs.
Deelname aan deze Awards staat open voor alle charitatieve instellingen. Twintig goede doelen zijn 
inmiddels uitgekozen voor een communicatiecampagne, ontwikkeld door aanstormend talent van de 
Willem de Kooning Academie. De campagne bestaat uit een printadvertentie en een banner. Helaas 
hoorden we op 27 maart dat we niet tot de 20 uitverkoren organisaties behoorden. We doen echter 
volgend jaar zeker weer mee! 

In 2016 zijn er in totaal 577 kinderen geholpen. De uitgaven daarvoor bedroegen bijna € 92.000. In 
2015 waren deze aantallen resp. 642 kinderen en bijna € 80.000. In de loop van dit jaar verschijnt het 
Jaarverslag 2016 met (veel) meer informatie. Daarover meer in een van de volgende Nieuwsbrieven. 

 De cheque voor Passion for People

info@childsurgery-vietnam.org
www.childsurgery-vietnam.org

 035 - 69 14 333
NL88 RABO 0109 7322 43 • KvK 32108816  
ANBI • Keurmerk KGD • lid PARTIN • lid IF

https://www.goudengans.nl/childsurgery-vietnam/dv/informatie
https://www.goudengans.nl/childsurgery-vietnam/dv/informatie


2

JAARGANG 7 • NUMMER 1 • MEI 2017

 Wie is Ans Meessen? 
Ik ben geboren in Kunrade, een kerkdorpje in het uiterste 
zuiden van Zuid-Limburg. Ik heb een HBO-opleiding analyti-
sche chemie gevolgd, maar ben daarna vrij snel in de auto-
matisering terecht gekomen. Momenteel ben ik werkzaam 
voor iFunds. Mijn grootste passie is reizen. Ik heb ondertus-
sen wel zo’n 80% van alle Europese landen bezocht, waarbij 
nog een groot gat gaapt in de nieuwe landen uit de voorma-
lige Sovjet-Unie. Behalve in Europa, dat ik nog altijd mis-
schien wel het meest fascinerende continent van de wereld 
vind, ben ik veel rondgetrokken in Afrika. Naast de bekende 
landen in Zuid- en Oost-Afrika  heb ik landen als Ethiopië, 
Benin en Togo bezocht. Maar misschien nog meer dan Afrika 
heb ik Zuidoost-Azië in mijn hart gesloten. Ik moet eerlijk 
erkennen dat Myanmar mijn lievelingsland is. Maar ook Viet-
nam is mij lief.
  Hoe ben je betrokken geraakt bij  

Child Surgery Viet Nam? 
In Vietnam heb ik de Nederlandse Eddie en zijn vrouw Hien 
Le leren kennen. Hien was op dat moment zwanger van 
Tommy. Enkele maanden na mijn thuiskomst in Nederland 
is Tommy geboren. Via met name Facebook kwam ik erachter dat Tommy zeer ernstig ziek was, het 
leek erop dat hij zou komen te overlijden. Gelukkig kwam Eddie in contact met Jo Koster. Jo heeft 
Eddie geholpen om een weg te vinden in de medische wereld van Vietnam. Tommy overleefde en is 
nu een leuk jongetje van 3 jaar. Via LinkedIn heeft Jo mij op een gegeven ogenblik gevraagd, of ik 
misschien bereid was om wat vrijwilligerswerk voor de stichting uit te voeren. Hierop heb ik ja gezegd 
en nu ben ik al weer een paar jaar verbonden aan CSVN.
 Wat vind je het mooie aan CSVN? 
De directe hulp die we verlenen. Er worden jaarlijks tussen de 500 en 1000 kinderen geholpen.  
Daarnaast ben ik diep getroffen door de gedrevenheid en de inzet van onze 81-jarige voorzitter.
 Wat kan er verbeterd worden? 
Voor de continuïteit zijn meer mensen nodig Als er ook maar iets met Jo gebeurt dan is het ook gebeurd 
met CSVN. Daar zullen we de komende tijd hard aan moeten werken.
 Hoe heb je Vietnam ervaren? 
Het verhaal van een lokale vrouwelijke gids heeft me erg heeft geraakt. Door de één-kind politiek in 
China is er een groot tekort aan huwbare meisjes. Vietnam is straatarm en als gevolg hiervan worden 
meisjes uit arme boerengezinnen verkocht aan Chinese mannen. Het leven van deze meisjes in een 
land waar ze de taal niet spreken en waar ze volledig afhankelijk zijn van hun echtgenoot, moet in 
vele gevallen een hel zijn. Maar natuurlijk is er ook de vrolijkheid en het optimisme van de bevolking, 
de chaos van het verkeer en het fantastische eten.
 Hoe zie je de toekomst? 
Zoals aangegeven bij “Wat kan er verbeterd worden?” zie ik de CSVN-toekomst voor de langere termijn 
een beetje somber in. Maar de komende jaren denk ik dat we nog heel veel goed werk kunnen  
verrichten. En wie weet, misschien is in 2020 CSVN niet meer nodig en wordt het werk uitgevoerd 
door goedopgeleide Vietnamese artsen.
 Slotopmerking?
We hebben een fantastische stichting!

Wij stellen voor: Ans Meessen, vrijwilligster

 Ans Meessen:   
       “We hebben een fantastische stichting!”
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Het operatieplan voor dit jaar zag er op 1 maart jl. als volgt uit: 

Provincie Instelling Geholpen kinderen  

in 2016

Verwachting in 2017

Ha Giang Hospitaal 91 100

Dien Bien Hospitaal 149 100

Son La Hospitaal 100

Lang Son Hospitaal 175 100

Nghe Anh/Vinh Rehab Center 82 500

Thai Nguyen Rehab Center

Vinh Rehab Center 80 80

Hanoi Orth. Institute

TOTAAL 577 980

Operatieplan voor 2017

Bij een operatieproject komen op een en dezelfde dag (als regel zondag) de meeste ouders met hun 
kind naar het centrale ziekenhuis. Na aankomst van het operatieteam  worden de kinderen bekeken 
en ingedeeld. De operaties vinden gedurende de gehele week plaats. Dat betekent wachten op de 
operatie voor de ene helft en wachten op herstel voor de andere helft, het schuift in elkaar over.  

Bij een werkbezoek is er gelegenheid om de 
kinderen te laten spelen. Voor de jongsten gaan 
dan barbiepopjes en autootjes mee. Sommige 
kringloopwinkels leveren ons daarvoor materiaal, 
o.a. barbiepoppen. De barbies zijn dikwijls naakt, 
onverkoopbaar, een oplossing vonden we op You-
Tube. Van echte kindersokjes wordt net boven de 
hiel een stuk afgeknipt en bij het teenstuk worden 
een hals- en twee armsgaten gemaakt.  

Zie daar een barbie-rokje. Dat heeft dus geleid 
tot een Facebook-actie “Sokjes voor barbies”. 
De eerste opbrengst is er. Die is begin mei met 
Jo meegegaan bij zijn werkbezoek aan Vietnam.

Barbies
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 Hippe mode uit kindersokken.
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We schreven er eerder over, in de nieuwsbrief van september 2012. Het gaat om het behandelen van 
een groep kinderen, waarvan in het ver-
leden injecties in de arm niet goed zijn 
geplaatst. Daardoor zijn spiertjes in de 
schouderpartij (daar zitten er ca. 300 
in) verstijfd en beperken ze - als ware 
het staaldraadjes - de armbeweging.  
De afgelopen tijd is de zoektocht 
grootschalig aangepakt. We wisten niet 
goed hoe we ze vinden konden en heb-
ben er vorig jaar met een pilot beter 
grip op gekregen.
Op dit moment zijn in de provincie 
Nghe Anh (Noord Centraal Vietnam) 
bezoeken aan 400 scholen ingepland 
en worden naar schatting 80.000 
kinderen bekeken. We verwachten er 
nu een 900-tal te vinden waarvan een 
groot deel deze zomer nog wordt ge-
opereerd. Het betekent wel een zware 
aanslag op onze middelen, we zullen 
alle zeilen moeten bijzetten. We komen 
hier later weer op terug.

Een van onze trouwe begunstigers is de Stichting  
Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde, de SOL Sisters.  
Uit kledingverkoop worden een aantal in het buitenland 
werkende organisaties financieel gesteund. Ook dit jaar 
mochten we weer een donatie in ontvangst nemen. Leuk om 
dat weer in te vullen bij een bakkie en een praatje over ons 
werk. Zo blijft het aan beide kanten leven.

•  de stichting in 2009 uit handen van de toenmalige minister 
Koenders het “Keurmerk Goede Doelen” kreeg uitgereikt,

•  dat dat keurmerk was ingesteld, omdat het CBF (dat zich op grote goede doelen richtte) 
geen alternatief voor de kleinere had en dat dat naderhand wel is gebeurd,

•  intussen op aanwijzing van de overheid het hele keurmerkstelsel is opgedoekt en vervangen  
door een erkenningsregeling,

•  wij ons daarbij hebben aangesloten en in afwachting zijn van de verlening,
• CSVN de vereiste openheid altijd al hoog in het vaandel heeft gehad?

Het Deltoid Muscle Fybrosis Project

De SOL Sisters

Wist u dat...
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 Wij komen juist op de meest afgelegen gebieden.

 Overhandiging van de cheque  
           door één van de “SOL sisters”.
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Regelmatige donatie omzetten naar 5 jaar
ANBI’s genieten vrijstelling van schenkingsrecht. Uw gift komt volledig ten goede van het Goede Doel. 
Bovendien kunt u als particulier van de gift een aftrekpost maken voor uw inkomstenbelasting.  
Er geldt een drempel voor eenmalige donaties, maar een volledige aftrek als u gedurende een termijn 
van 5 jaar een donatie verstrekt. Dat moest wel onder een notariële akte gebeuren. Dit laatste is intussen 
gewijzigd, u kunt nu rechtstreeks met ons een afspraak maken. Is dit voor u aantrekkelijk?  
Neem dan contact met ons op: info@childsurgery-vietnam.org of bel 035-6914333.

‘’Donateurs werven donateurs’’-actie
Wij waarderen de bijdragen van onze donateurs enorm en proberen daarom ook regelmatig terug te 
melden wat daarmee wordt bereikt. Donateurs zijn echter niet alleen geldgevers. Zij zijn ook onderdeel 
van een netwerk van relaties en kunnen ons bij de mensen in dat netwerk aanbevelen. Wij zullen u 
daarom binnenkort vragen om steun bij het benaderen uw netwerk. Zo bent u van nóg grotere waarde. 
Wij hopen dat u er voor open zult staan.

Voor onze donateurs

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

Wilt u Child Surgery helpen, op welke manier dan 
ook? Neem contact op met Child Surgery via:
info@childsurgery-vietnam.org 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?  
Laat het ons weten via:
nieuwsbrief@childsurgery-vietnam.org

Eventuele donaties kunt u doen via deze donatieknop.
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CSVN is een kleine organisatie die geheel op vrijwilligers drijft. Dat heeft het voordeel van enthousias-
me, gedrevenheid en snel schakelen, maar ook het nadeel van een vlottend bestand aan medewerken-
den. Op dit moment heeft CSVN, naast een medewerker “website/sociale media” en “redacteur”, nog 
een 4-tal vacatures uitstaan, n.l.
- Bestuurders
- Fondsenwerver
- Vormgever
- Medewerker interne zaken.
Zie voor meer informatie onze website onder Ons helpen/vacatures en de link: 
http://www.childsurgery-vietnam.org/Vacatures .
Ook al ziet u geen kans om te helpen, maak dan anderen attent op onze vraag. 

Vacatures CSVN
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