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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:
 • Landelijke erkenning als Goed Doel.
 • Care for Needs Foundation.
 • Promotie Dr Dao.
 • Werkbezoek 2017.
 • Deltoid - operaties gaande.

Landelijke erkenning als Goed Doel
Per 1 augustus jl. heeft CSVN het recht verkregen om het 
logo van de CBF-erkenning (Centraal Bureau voor Fond-
sen- 
werving) te voeren. De erkenning als Goed Doel is in de 
plaats gekomen van het eerdere keurmerksysteem van 
het CBF. Aanvankelijk was dat te duur voor kleinere  
organisaties als wij zijn. Als tussenoplossing ontstond 
het onafhankelijke Keurmerk Goed Doel (‘’KGD”), gericht 
op kleinere organisaties als CSVN. Het KGD voerden we 
sinds 2009, in afwachting van een betaalbare toetreding 
tot het CBF. De erkenningsregeling is ontstaan in overleg 
tussen overheid en de goede doelen-branche.

Begin dit jaar kwam een samenwerking 
tot stand met de Care4Needs Foundation. 
Een heel warm initiatief. Hun uitgangs-
punt is om kleine organisaties te helpen 
met het maken van korte filmpjes over 
hun werk. Ze begonnen er dit jaar mee 
in de Filipijnen, trokken naar Indonesië, 
 toen naar Cambodja en belandden ver-
volgens in Vietnam. Daar liepen ze een 
tijdje mee in onze activiteiten. Zowel 
de speurtocht naar kinderen alsook het 

herstel van hun lichamelijke gebreken volgden ze van nabij. Erg onder de indruk vervolgden ze hun 
weg naar Laos en verder. Hun eigen indrukken geven ze weer in een kort filmpje.  
 
Bekijk de video hier: http://bit.ly/2vRHtdN

Care for Needs Foundation

Dit spreekt voor zich...Trots! 

Bekijk de video hier: http://bit.ly/2vRHtdN
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Werkbezoek 2017
In mei-juni was Jo Koster weer in Vietnam op werkbezoek. 
Jo loopt dan mee met de activiteiten, spert zijn ogen 
wagenwijd open, en zuigt de gebeurtenissen in ‘m op. 
Een praatje maken blijft heel moeilijk door de voor ons zo 
lastige taal. Maar uit de non-verbale communicatie begrijp 
je wel dat je werk in grote dank wordt aangenomen.  
De formele rapportages vullen het aan. Ook het meene-
men van kleine speeltjes voor de kleintjes werd erg ge-
waardeerd. Het is naar ouders toe eigenlijk de enige uiting 
om te laten merken dat je dicht bij ze staat. Dit jaar werd 
het plan om in een nieuwe provincie aan de slag te gaan 
besproken en gerealiseerd. De provincie Lang Son, aan 
de oostkant, is aan het werkgebied toegevoegd. Op deze 
wijze begint de kring van provinciale werkgebieden langs 
de rand met China en Laos zich aardig te sluiten. 

Bekijk de video die gemaakt is van het bezoek door C4N.

http://bit.ly/2wB7lPt

In 2006 begonnen we met het uitvoeren van operaties 
aan groepen kinderen, toen nog klein in omvang, maar al 
gauw succesvol en groeiend.Twee chirurgen waren trouw 
van de partij, dr. Hung en dr. Dao. Beiden waren en zijn 
erg betrokken op het werk in arme streken.  
‘’Where you go, I go’’ zei Dao mij, en hij maakte dat heel 
erg waar. Ondertussen specialiseerde hij zich en kortgeleden 
promoveerde hij. Nu is hij dr. PhD Dao.

Zijn promotiestof ontleende hij aan onze werkgebieden,  
voornamelijk de provincies Dien Bien, Ha Giang en Son La.  
Van harte gelukgewenst! 

Promotie Dr Dao

De provincie Lang Son, aan de oostkant.

Proosten met Dr. PhD Dao (midden). 

Het officiële deel.
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In de vorige Nieuwsbrief berichtten wij over dit project dat 
‘’een medische misser‘’ herstelt. Verkeerd geplaatste  
injecties leidden tot verharde spiertjes die de armbeweging 
beperken. Om eindelijk de omvang van dit probleem vast 
te kunnen stellen is een grote aanvullende fieldscreening 
georganiseerd. Hierbij zijn de districten van de provin-
cie Nghe Anh  uitgekamd op kinderen met dit specifieke 
schouderprobleem. Gedurende maart-april-mei zijn daartoe 
ca. 380 scholen met 170.000 kinderen bezocht:   
we vonden 260 kinderen met dit probleem en nog een 60-
tal kinderen met andere fysieke gebreken. Die opereren 
we momenteel, eind september verwachten we dat voor-
lopig af te ronden. We kijken daarna nog eens goed naar 
het eerdere werkveld in de provincie Ha Tinh, waarna we 
het gehele project analyseren.

Voor dit project (uitgevoerd naast ons reguliere werk) was 
een extra budget nodig. AFAS Foundation schonk ons een 
grote bijdrage, ook de Johanna Donk-Grote stichting parti-
cipeert. De Wilde Ganzen geeft op de bedragen hun toeslag 
van 50%. Het belangrijkste is nu afgedekt. 
We zijn de genoemde organisaties zeer erkentelijk!   

Bekijk de video die gemaakt is van het bezoek door C4N.

http://bit.ly/2wB7lPt

Deltoid - operaties gaande

Van de AFAS Foundation verkregen we een belangrijke  
bijdrage voor het Deltoid project na een presentatie op 
een ‘’Challenge’’. Te midden van een 8-tal organisaties 
wisten we het hart van AFAS goed te treffen. Spontaan 
werd de ‘’Prijs van de dag’’ ingesteld die ons werd toegekend.  

Naast de aanzienlijke gift was ook deze speciale prijs een 
blijk van grote waardering voor wat we onder handen 
hebben. 

AFAS Foundation

De cheque...

... en de prijs!

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

 035 - 69 14 333
NL88 RABO 0109 7322 43 • KvK 32108816  

ANBI • Erkend Goed Doel CBF • lid PARTIN • id NLFL

http://bit.ly/2wB7lPt
https://www.wildeganzen.nl
http://www.djdgs.nl
https://www.afas.foundation


4

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: 
http://www.childsurgery-vietnam.org/Vacatures .
Ook al ziet u geen kans om te helpen, maak dan anderen attent op onze vraag. 

Vacatures CSVN

Op zaterdag 16 sept a.s. staan we weer 
op de jaarlijkse Culturele markt van 
Bussum. Onze jonge kinderen belonen 
we voor de inspanningen en bijdragen 
van hun ouders aan ons werk: een lange 
rit in de kinderzweefmolen.  
Uiteraard staat die voor alle kinderen 
open. Graag tot dan. 
Kom een praatje maken en laat je ver-
leiden om samen met ons iets te doen. 
Wat? Dat zien we dan wel!
http://www.bussumcultureel.nl/zater-
dag/

Bussum Cultureel 2017

Zwieren en zwaaien
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