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Helden gezocht
Child Surgery Viet Nam is als goed doel verbonden aan de Heldenrace 
2012. Deelnemers aan deze sponsorloop kunnen een bedrag bij elkaar 
lopen voor Child Surgery. Voor elke honderd euro, kan deze stichting één 
gehandicapt kind laten opereren. De Heldenrace vindt plaats in Eind- 
hoven (17 juni) en Amsterdam (8 juli) en Den Haag (30 september). Wilt 
u een bijdrage leveren? Meld u aan als loper of steun één van onze 
‘helden’ op http://heldenrace.com/. Want pas als ze 300 euro spon-
sorgeld bij elkaar hebben, mogen ze starten! U kunt ook met vrienden 
of familie een eigen team vormen. Of sluit u aan bij team Amsterdam op 
http://heldenraceamsterdam2012.alvarum.net/csvn. 

Eén á twee op de duizend 
Vietnamezen op het platte-
land is een hulpbehoevend 
kind dat wij kunnen helpen. 
Dat blijkt uit analyses. Maar 
veel van deze plattelands-
kinderen komen niet van-
zelf in aanraking met Child 
Surgery. Mede omdat er 
geen grote stad en zieken-
huis in de buurt is. Om ook 
deze groep te helpen, zijn 
we de afgelopen periode 
actief op zoek gegaan naar 

kinderen met brandwonden, ge-
boorteafwijkingen en ander licha-
melijk letsel. Dat deden we in de 
provincie Ha Giang. Child Surgery 
heeft ongeveer honderd kinderen 
gevonden die behoefte hebben 
aan een operatie. Binnenkort ana-
lyseren we of deze Deepscreening- 
aanpak een succes is. Zo ja, dan 
hebben we een instrument in 
handen om in de toekomst meer 
kinderen in afgelegen gebieden te 
kunnen helpen.
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Center 2 – de Vietnamese part-
ner van Child Surgery – heeft 
niet stilgezeten. Zo is er net een  
operatieproject in Ha Giang af-
gerond voor ongeveer honderd 
kinderen. Hierbij zijn kinderen uit 
de directe omgeving van de stad 

Child Surgery dankt de gemeente 
Bussum! Ook namens de dui-
zenden kinderen die dankzij hun 
bijdrage een beter leven krij-
gen. Want de gemeente Bussum 
schenkt zijn jaarlijkse budget voor 
ontwikkelingssamenwerking ge-
deeltelijk aan Child Surgery Viet 
Nam. Goed nieuws voor deze 

en het platteland geholpen. Een 
deel van hen is afkomstig uit het 
Deepscreening-project. Het opera- 
tieproject wordt mede gefinancierd  
door de Hanoi International  
Womens Club (HIWC). Dit is een 
goed teken. Het is voor het eerst 

Bussumse stichting en de Viet-
namese kinderen. Child Surgery 
heeft deze steun niet alleen te 
danken aan zijn directe aanpak en 
anti-strijkstokbeleid. Bij de verde-
ling van het ontwikkelingsbudget 
hield de gemeente ook rekening 
met lokale factoren. Bijvoorbeeld 
of het goede doel bijdraagt aan de 

tijdens onze samenwerking vanaf 
2008, dat de HIWC een goed doel 
steunt op het platteland. Normaliter 
richt de club zich vooral op projecten  
in en rond Hanoi.

bewustwording van de inwoners 
van Bussum. Met zijn scholen- en 
statiegeldacties plus aanwezig-
heid op lokale evenementen zoals 
Bussum Cultureel, draagt Child 
Surgery duidelijk zijn steentje 
daaraan bij.

Koopt u wel eens een boek? Doe dat dan voortaan 
via YouBeDo. Dan gaat tien procent van het aankoop-
bedrag naar een goed doel naar keuze, zoals Child 
Surgery. Kijk op www.YouBeDo.com hoe dit werkt. 
Hopelijk denkt u aan ons, wanneer u de volgende keer 
een boek koopt.

Ondertussen in Vietnam

Donateur in het zonnetje

Lezen voor het goede doel

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. 


