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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.

Half april is een nieuw operatieproject gestart in de provin-
cie Son La. Dit ligt in het noordwesten van Vietnam. Son La 
is voor Child Surgery een vrij nieuw gebied waar we nu on-
geveer drie jaar werken. Op basis van gegevens uit de twee 
andere gebieden schatten we in dat in Son La ongeveer 1.000 
kinderen wonen die onze hulp nodig hebben. De aanpak en 
samenwerking met de lokale gezondheidszorg en het onder-
wijs in dit gebied loopt goed. Hierdoor kunnen wij de kinderen 
goed bereiken. Dit verklaart ook de hoge opkomst in Son La.
Na een zorgvuldige screening in Son La hebben wij van de 
500 kinderen er 160 uitgenodigd om in het ziekenhuis van 
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Operaties in Vietnam zeer succesvol gestart

Son La geopereerd te worden. Het bijzondere 
is dat alle 160 kinderen ook daadwerkelijk naar 
het ziekenhuis zijn gekomen. Uit ervaring weten 
we, dat er altijd een paar niet komen opdagen. 
Dit leidde tot kleine probleempjes, want de  
capaciteit in het ziekenhuis was hier niet op  
berekend. Het ziekenhuis was vol en de ouders 
hebben met hun kinderen soms in de gangen 
moeten overnachten. Gelukkig werd iedereen 
goed verzorgd en voorzien van matrassen en 
klamboes.
Door ons succes in Son La gaat het hard met 
het beschikbare budget voor 2013. Door de 
hoge opkomst, gaat dit er snel doorheen. We 
kunnen de rest van de 500 kinderen in Son La 
alleen helpen met nieuwe donaties.

De stichting Wilde Ganzen is geïnteresseerd in de werkzaamheden van onze Stichting en is bij het operatie-
project in Son La komen kijken. Wij hopen op een samenwerking met de Wilde Ganzen. Zodat we snel nieuwe 
operatieprojecten kunnen opstarten. Wilt u meer weten over het operatieproject in Son La? Bekijk dan de video 
en foto’s op facebook.com/childsurgeryvietnam.

Helaas hebben wij nog steeds een tekort aan mensen. Child Surgery is dus vooral op zoek naar 
‘helpende handen’. Er zijn veel mensen én handen nodig voor uiteenlopende projecten. Kent u mensen 
die tijd over hebben voor leuke en goede werkzaamheden? Neem dan contact op met de stichting via  
info@childsurgery-vietnam.org of telefoonnummer 035 6914333. Of kijk bij de vacatures op de website:  
childsurgery-vietnam.org. Gelukkig hebben we wel nieuwe medewerkers op het gebied van communicatie, 
human resource en financiële administratie kunnen verwelkomen en ontwikkelt de stichting zich nog steeds 
verder tot een organisatie met een stevig fundament.

Ontwikkeling organisatie
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Het programma van Child Surgery is op het herstel van 
kinderen gericht. Gelukkig herstellen kinderen relatief 
snel. Dat komt doordat de littekens en lichamelijke  
beperkingen van een ongeval nog niet zo diep zijn 
doorgegroeid bij kinderen. Het herstel verloopt dan  
gemakkelijker.
Tussen de patientjes die in het revalidatiecentrum van 
Thai Nguyen zaten te wachten, viel een oudere vrouw 
op. Haar rechterhand was sterk verminkt. Wanhopig snik-
kend stond ze tussen enkele andere vrouwen in. We had-
den een tolk ter beschikking en konden een praatje aan-
knopen. Ze had net zijdelings te horen gekregen dat het 
programma voor kinderen was bedoeld en ze de operatie 
zelf moest betalen. Dat was niet helemaal waar. Omdat 

Zonder donateurs kan Child Surgery geen kinderen helpen. Daar-
om zijn wij al onze donateurs zeer dankbaar. Een van onze  
bijzondere donateurs is Motor Trails. Een bedrijf dat avontuur- 
lijke motor tochten in de binnenlanden van o.a. in Vietnam  
organiseert. Tijdens sommige van hun tochten bezochten zij de pro-
jecten van Child Surgery. Sindsdien steunen zij ons met een jaarlijkse  
bijdrage. Wil je meer weten over Motor Trails? 
Kijk op http://www.motortrails.nl/Informatie/Projecten/Projecten.asp.

Ook particulieren steunen onze stichting. Bijvoorbeeld een bejaarde Vietnamees, op een bescheiden manier 
wonend in Nederland, die graag iets terug wil doen voor Vietnam. Helaas kan hij er zelf niet meer heen rei-
zen. Hij heeft een bedrag van € 1.000,- gedoneerd om toch nog iets voor Vietnam te bereiken! 

Een verhaal uit het werkveld

Donateurs

het een trainingsprogramma voor brandletsel betrof, accepteren wij ernstige gevallen altijd. Dit is immers 
goed leermateriaal. We stelden haar gerust; ze zou worden geholpen. Ze was 46 jaar oud en woonde in 
een aangrenzend district, dus nog niet eens zover van het centrum vandaan. Twintig jaar eerder, tijdens 
een dagenlange bevalling van haar tweede kind, moest ze toch in huis wat doen – ook al voelde ze zich niet 
goed. Ze kookte voor haar gezin maar werd onwel, viel met haar hand in een pan met heet water en raakte 
bewusteloos. Ze werd in het provinciale hospitaal behandeld maar kreeg ernstige infecties aan twee vingers. 
Haar hand verkreupelde en ze moest er mee leren leven. Want zelf had ze geen geld voor verdere behan-
deling. Omdat ze geen stukje land bezat en sinds ze het ongeval verder niet kon werken met haar hand, 
verzorgde ze wat fokvee, dat redde ze nog. Daarmee had ze wel een schuld op bij de bank opgebouwd die 
ze met gefokt jongvee probeerde af te lossen. In Vietnam zijn de banken verplicht gehandicapten een lening 
te verstrekken. Maar meestal komen de gehandicapten door de lening alleen maar dieper in de put te zitten. 
Ze was totaal uitgemanoeuvreerd. Haar zoon kon niet meer naar de middelbare school omdat ze dat niet kon 
betalen. Hij was intussen 19 jaar oud. Dit geval illustreert de desastreuze gevolgen van armoede en slechte 
gezondheidszorg. Dat is dus de toekomst van menig kind in arme streken in Vietnam. Als er iets mis is met je 
lijf, of met dat van een van je ouders, ben je daar de rest van je leven door getekend. Dit is wat Child Surgery 
zich erg aantrekt. Wij geven graag voorrang aan degenen met de minste kansen. Gelukkig had deze vrouw 
van ons programma van gratis hulp gehoord.
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Restaurant Leuk in de Kapelstraat in Bussum biedt uit maatschappelijke betrokkenheid een ‘Skip Dessert’ 
aan. Als het laatste onderdeel van je menu toch teveel is, maar je betaalt wel de menuprijs, dan gaat dit over-
schot naar Child Surgery. Wij willen graag een bijzondere avond in het restaurant Leuk organiseren waarin 
restauranteigenaar Bennie deze bijdrage kan overhandigen. Daarnaast willen wij deze avond gebruiken om 
nieuwe donateurs verwelkomen. Ook Julius Jaspers , een bekende TV-kok, heeft zijn medewerking toe-
gezegd aan deze avond. 

Op donderdag 31 januari 2013 is de aftrap gegeven voor de Heldenrace 2013. Deze race vindt dit jaar plaats 
op zondag 9 juni in Amsterdam. Het idee is simpel: elke held/deelnemer wordt uitgedaagd minstens 200 euro 
met behulp van hun omgeving (vrienden, familie, collega’s) in te zamelen voor een goed doel. Dat mag elke 
stichting zijn waar zijn of haar hart ligt.

Natuurlijk doet Child Surgery ook dit jaar weer mee aan de Heldenrace. We zijn nog druk op zoek naar 
mensen die mee willen lopen; alleen of met een groep. Denk hierbij aan een voetbalteam of vriendenclub. 
De afgelopen twee jaar hebben we hiermee al veel geld kunnen inzamelen. Wordt ook HELDHAFTIG, want 
niets is zo leuk als samen een uitdaging aangaan! De doelstelling is om dit jaar 10.000 euro van sponsoren 
binnen te halen om hiermee een volledig operatieproject te kunnen financieren. De overzichtspagina voor 
ons is: http://heldenrace2013childsurgeryvietnam.alvarum.net/
Wilt u een loper (=fondsenwerver) sponsoren (met ieder denkbaar bedrag, groot of klein) opdat hij zijn start-
bewijs verkrijgt, ga dan naar: http://heldenrace2013childsurgeryvietnam.alvarum.net/collecte/liste
Wilt u zelf meelopen als fondsenwerver ga dan naar https://www.alvarum.com/fundraise?idCampaign=10428
Zoekt u daarna een team om er bij aan te sluiten ga dan naar: 
http://heldenrace2013childsurgeryvietnam.alvarum.net/equipes
Of wilt u daarna zelf een team aanmaken ga dan naar:
https://heldenrace2013childsurgeryvietnam.alvarum.com/createATeam
Wellbedankt alvast in geval u ons steunt.

Akties

Heldenrace

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 
nieuwsbrief@childsurgery-vietnam.org. 

Tijdens de feestelijke avond in restaurant LEUK, willen wij met een mooie actie 
meer donateurs werven. Wanneer zij zich tijdelijk (voor 3 jaar) aan de stichting 
verbinden voor € 8,50 per maand, wordt hun donatie verdubbeld door de Louise 
Stichting! Zo help je dus niet één, maar twee kinderen.
Deze bijzondere avond vindt plaats in juni. Wij houden u op de hoogte want het 
wordt BIJZONDER LEUK! Houd ook onze homepage in de gaten.
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