
1

JAARGANG 7 • NUMMER 1 • AUGUSTUS 2020

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:
 • Corona.
 • 3D-printing.
 • Verhaaltje.
 • Programma verloop.
 • Afscheid en voorstellen.

Corona
Dit lijkt in Vietnam aan de deur voorbij gegaan te zijn. 
Men was er vroeg bij om de deur ‘’op slot’’ te gooien 
waardoor er slechts enkele streken problemen gaven.  
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_
Vietnam. 
Ons werk stagneerde hierdoor. In de zomermaanden, 
tijdens de lange vakanties, is de tijd gunstig voor operaties, 
in het voorjaar zoeken we rond naar kinderen die we 
daartoe kunnen oproepen. Dit kwam stil te liggen. En de 
lange zomervakantie is drastisch ingeperkt om school in 
te halen. Zeer waarschijnlijk kunnen we dit jaar in twee 
van de vier provincies ons programma uitvoeren. Later 
vertellen we er meer over. En wie nu niet geholpen kan 
worden voegen we volgend jaar alsnog toe, ze zijn ons 
bekend en roepen we op.

Al langere tijd proberen we ook aan deze afwijking hulp te 
bieden. Behandelingen zijn zeer complex en revalidatie 
langdurig. Op dit moment trachten we het Orthopedisch 
Centrum in Ba Vi, westelijk van Hanoi, bij te scholen.  
Dan is deze techniek beschikbaar in en nabij de Noordelijke 
provincies. Er is samenwerking met een ervaren chirurg in 
Da Nang die in Ba Vi vervolg aan training gaat geven. We 
hebben daarbij ook (op afstand) ondersteuning van een 
Nederlandse Chirurg.

Heupdislocatie

Corona in Vietnam
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Lokale funding

Een initiatief uit de VS om met vrijwilligers goedkope 
prothese te maken voor arm- en handgebreken. http://
enablingthefuture.org/ We onderzoeken of we daar kun-
nen aanhaken. Omdat we ons op achterliggende gebieden 
richten is het als eerste nodig of we spontaan gevonden 
kinderen zo (fotografisch) kunnen vastleggen dat we in 
Hanoi een passend model kunnen maken en opsturen. 
Met als resultaat dat we een kind tot aan volwassenheid 
kunnen voorzien van een ‘’meegroeiend’’ exemplaar. Dit 
stukje is innovatief en moet betaalbaar blijven. Maar voor-
al tot ver in de regio uitvoerbaar zijn. 

Resultaten beginnen zich af te bakenen. Dit jaar heeft de 
provincie Dien Bien, in het Noord-Westen, op eigen kracht 
een operatieweek ingericht voor kinderen met  hazenlip 
en open verhemelte. Voordat wij er werkzaam werden 
was er geen hulp voor, tenzij het kind naar Hanoi werd 
gebracht. Lastige reis, langdurig, gepaard aan werkuit-
val. Voor het dekken van de kosten moest nog wel eens 
een varken worden verkocht. Wij legden het erop aan dat 
lokaal hulp werd verleend. En om dat bestendig te maken 
trainden we lokale artsen. Nu kunnen ze het zelf en heb-
ben een lokale fondsenwerving opgezet om het zonder 
ons te doen. Wij blijven nog wel betroken voor alle andere 
gebreken die zich voordoen. Ons programma werkt in een 
breed medisch spectrum. 

Quy Bào tro trè em tinh Diên Biên  -  Kinderbeschermingsfonds Provincie Dien Bien:

https://www.facebook.com/Qu%E1%BB%B9-B%E1%BA%A3o-tr%E1%BB%A3-tr%E1%BA%BB-em-t%E1%B-
B%89nh-%C4%90i%E1%BB%87n-Bi%C3%AAn-456115844746109/

3D-printing

Verhaaltje

Hierin hebben we een zeer belangrijk resultaat bereikt. De ziektekosten verzekering betaalde al-
leen voor levensreddende hulp. Met een hazenlip of klompvoet kun je oud worden. In de gebieden 
waar we werken hebben we voor elkaar gekregen dat behandeling van aandoeningen bij kinderen 
grotendeels vergoed worden. Toegang tot de verzekering krijg je middels een verzekering. Arme 
ouders krijgen een zodanige korting of zelfs geheel gratis dat er nagenoeg geen financiële be-
lemmering meer ligt. Wel moeten ze transport en voeding tijdens verblijf bekostigen. En een kleine 
operatie vergoeding.
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Waar in ons begin (2005) spontaan weggevallen operaties aan kinderen weer opgepakt werden, 
groeide het besef: wat op langere termijn? Vietnam ontwikkelde zich goed, kreeg steeds pluimen 
van de Wereldbank voor hun groeicijfers, en zou op termijn eerder en adequater hulp kunnen 
bieden aan kinderen in nood. Maar wat met de kinderen van nu? Hun afwijkingen verharden met 
de jaren en zijn slechter te behandelen. De vraag ontstond: zouden we lokaal iets kunnen ontwik-
kelen wat eerder structurele hulp kan bieden, juist in de armste provincies? Die liggen voorname-
lijk in het noorden van Vietnam. Met hun 90 miljoen inwoners is schaalverkleining noodzakelijk. 
Dus wat is effectief? Momenteel werken we in 4 van de 65 provincies. En hopen dat ons werk goed 
opvalt en vervolg krijgt over het land. Het project is bekend en gewaardeerd en wordt als uniek 
beschouwd. Geen lokale organisatie of ingevlogen buitenlandse hulp werkt zo breed als wij. Die 
doen andere zeer waardevolle dingen.

Op den duur zullen we ons terugtrekken. Ontwikkelingshulp is per definitie van tijdelijke aard. 
Ons werk heeft het karakter van ‘’hit and go’’. We ontmoeten een kind met een behandelbare 
afwijking, meestal zeer hinderlijk. Ontstaan als geboorte aandoening of gevolg van een ongeluk 
(brandletsel bijvoorbeeld). Dit gaat steeds door want Moeder Natuur blijft vergissingen maken. En 
kinderen belanden gemakkelijk in een ongelukje. Wat we trachten is om aan de kant van de lokale 
overheid zorg aan kinderen te geven. Kinderen waarvan ouders te arm zijn die hulp te bekostigen. 

Op dit moment nemen we tot eind 2023 tijd om ons werk over te dragen aan lokale partijen, waar-
bij de steun aan arme families geborgd blijft. We hebben dan een omslag bereikt van noodhulp 
naar zelfredzaamheid. Dit is de kern van ontwikkelingshulp. In nauwe samenwerking met een 
lokale partner: ontwikkelingssamenwerking.

Het bestuur moet uit tenminste drie onafhankelijke personen bestaan. Dat 
is een van de eisen om een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) -cer-
tificering van de overheid te krijgen. Die brengt met zich mee dat we geen 
schenkingsrecht over grotere bedragen hoeven af te dragen, maar ook 
dat schenkingen aan ons fiscaal aftrekbaar zijn. En ook van belang om de 
CBF-erkenning als Goed Doel te behouden. Een onafhankelijke beoordeling 
van wat en hoe we doen. Van belang voor partijen die iets met ons willen, 
meestal bijdragen met financiering aan ons werk in Vietnam. Soms is het 
lastig om deze bezetting rond te houden en ontstaan mutaties. 
Petra: vertrekt na 2 jaar uit het bestuur. We nemen met bloemen afscheid. 

Paul: gaat toetreden tot het bestuur, en loopt noodprocedures na indien er een persoonlijke uitval 
zou plaatsvinden terwijl noodzakelijke activiteiten voortgang moeten vinden.

Eric en Sharon: verbonden aan K.I.D.S. werkzaam in  
Vietnam – Zuid. Eric treedt mogelijk toe en Sharon verte-
genwoordigt hem zo nodig. Toezicht op gang van zaken.

Programma verloop

Afscheid en voorstellen
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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  
enthousiasme, gedrevenheid en snel schakelen, maar ook het nadeel van een vlottend bestand 
aan medewerkenden. Op dit moment heeft CSVN nog een 7-tal vacatures uitstaan, o.a. voor  
bestuurder en medewerker communicatie.
Zie voor meer informatie onze website onder Ons helpen/vacatures en de link: 
https://www.childsurgery-vietnam.org/Vacatures
Ook al ziet u geen kans om zelf te helpen, maak dan anderen attent op onze vraag. 

Begin 2020 waren er meer dan 7.000 kinderen met chirurgische ingrepen geholpen.  
Alles door lokale mensen uitgevoerd.

Bekijk ons CBF-paspoort hier:
https://www.cbf.nl/organisatie/csvn

Vacatures CSVN

Stand van zaken

Tot het (bittere) einde? Totdat we de proef op de som ach-
ter ons hebben? Dat we zeker zijn van een blijvend resul-
taat! Een resultaat dat in het zorgsysteem is ingebed. En 
daarnaast hebben we dan duizenden kinderen geholpen, 
voor velen betekent het toegang tot onderwijs, en daar-
mee toekomstkansen. Mooi werk waar u aan bijdraagt.  
U kent onze donatiebutton toch?  
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=962 

Ons werk wordt intussen al lange jaren gesteund door Wilde Ganzen. Op zondag 16 augustus a.s. 
wordt er op TV aandacht aan geven in een korte uitzending van Wilde Ganzen. Hoogstwaarschijnlijk 
op NPO2 (EO) van 12:55-13:05 .

Blijft u ons werk steunen?
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