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Redactioneel

CSVN was druk in de afgelopen maanden. Het operatieprogramma in Vietnam is begonnen en het bestuur (met 
twee nieuwe leden!) en de vrijwilligers in Nederland waren drukdoende met de fondsenwerving en diverse  
evenementen. In deze nieuwsbrief informeren wij u daarover en stellen de nieuwe bestuursleden Ton en Herman, 
en medewerker Ashar Punjabi zich aan u voor. Ook vindt u een eerste terugblik op de resultaten van 2015. In de 
volgende nieuwsbrief informeren wij u meer uitgebreid over de resultaten van vorig jaar aan de hand van het 
Jaarverslag 2015. 

Voor nu danken wij alvast onze trouwe geldgevers en donateurs voor al het goede werk dat wij ook in het afgelo-
pen jaar weer in Vietnam konden verrichten. Werk dat de regio Dien Bien recent heeft onderscheiden met een Act 
of Merit voor de periode 2011-2015 (zie foto).
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Het operatieprogramma van 2016

In de provincies Ha Giang, Dien Bien, Son La en Quang Ninh (wordt mogelijk vervangen door Cao Bang) voeren 
we het ‘breed medische project’ uit. We behandelen kinderen met zeer uiteenlopende zaken. De lokale zieken-
huizen voorzien ons van de beschikbare faciliteiten die zij hebben en wij brengen een medisch team van experts 
uit Hanoi mee die lastige gevallen ter plekke behandelen. Door de artsen naar die provincies te brengen, hoeven 
families niet met hun kind naar Hanoi te reizen, waar ze in de overvolle ziekenhuizen vaak ondersneeuwen.

Daarnaast voeren we een trainingsprogramma uit in vier orthopedische revalidatiecentra in Thaai Nguyen, Hai 
Phong, Vinh en Hanoi. Chirurgen worden getraind in het herstellen van brandletselschade. Juist bij kinderen dreigt 
toenemende invalidering na brandletselschade, omdat de harde littekens niet meegroeien en daarmee func-
ties van armen en benen belemmeren. Tevens kan het centrum hierdoor breder werk verzetten en komt het de 
bestaanszekerheid ten goede. Ook houden we ons in Vinh met het ‘Deltoid Muscle Fybrosis Project’ bezig. 

In totaal kunnen we tenminste 600 kinderen helpen, als het meezit nog veel meer. Dit is dan mede te danken aan 
de toeslagen die Stichting Wilde Ganzen ons geeft op wat we zelf verwerven. Op deze manier, en met dit aantal, 
draaien we al enige jaren. We hopen dit ook vol te houden.
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Nieuwe medewerkers stellen zich voor

Ashar David (vrijwilliger)
“Ik zit nu ruim 5 maanden in de WWB (Wet 
Werk en Bijstand). Als bijstandsgerechtigde 
wordt van mij verwacht dat ik een tegen-
prestatie lever. Dit betekende voor mij dat 
ik een werkplek nodig had.  
In het verleden had ik al voor Child Surgery 
Vietnam gewerkt, dus dat leek mij de 
meest geschikte werkplek. Na wat  
officiële formaliteiten ben ik op 1 decem-
ber 2015 als vrijwilliger bij CSVN aan de 
slag gegaan.”

“Het bevalt mij uitstekend bij CSVN. Vaak 
wordt vrijwilligerswerk geassocieerd met 
“wat doen” voor de maatschappij.  

Alhoewel dat zeker waar is, vergeet men vaak dat men er zelf ook door wordt “opgebouwd”. Het doet wat met je 
om bij te dragen aan waardevolle projecten, waarmee kansarme kinderen een nieuwe toekomst krijgen. Daarnaast 
vergaar ik aanzienlijke kennis van allerlei processen binnen de stichting en leer ik diverse moderne technieken toe 
te passen binnen lopende projecten.”

“Child Surgery Vietnam is een werkplek, waarin ik tot nu toe meer geleerd heb dan bij mijn voormalige werk-
gevers. Dit heb ik mede te danken aan de drijvende kracht achter de stichting, Jo Koster, die mij diverse taken 
heeft toevertrouwd. Mijn wens is daarom ook om de stichting zolang als mogelijk is te steunen zodat zij nog meer 
kan doen voor de kinderen in Vietnam.”

Ton Deen (bestuurslid)

“Sinds november 2015 ben ik als penningmeester  
toegetreden tot het bestuur van Child Surgery  
Vietnam. Ik heb van oorsprong een financiële achter-
grond, al zijn er in de loop van de tijd vele zakelijke 
verantwoordelijkheden toegevoegd aan mijn  
voormalige rol als directeur Finance & Services van  
een Uitgeverij.” 

“Ik ben gepakt door de  ‘drive’  waarmee Jo Koster de 
kinderen in Vietnam een menswaardige toekomst 
geeft. Ik hoop mijn kennis en kunde in te kunnen 
zetten om samen met de vrijwilligers en overige be-
stuursleden de toekomst van vele kinderen in  
Vietnam te kunnen verbeteren.”
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Herman Schoon (bestuurslid)
“Sinds 1 oktober 2015 ben ik bestuurslid/secretaris van de stichting. Ik kende 
Jo al ongeveer 10 jaar uit de periode dat ik wethouder in Bussum was. De 
gemeente had een budget voor ontwikkelingssamenwerking van € 18.000 
voor lokale initiatieven. Helaas viel CSVN aanvankelijk buiten de prijzen, 
want de gemeente steunde alleen projecten in Afrika. Later is dat verruimd.”

“Nadat ik in 2010 afscheid nam van het (betaalde) arbeidzame leven, deed  
ik vrijwilligerswerk in de Raad van Commissarissen van Spant! en de  
besturen van Fort Werk IV, Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken en  
het Westland Familie Fonds (ja, van Old Amsterdam en Maaslander). Deze 
laatste stichting geeft aan goede doelen in de regio Gooi- & Vechtstreek.”

“Op dezelfde dag in 2015 dat ik terugtrad uit de RvC Spant! kwam ik in een 
supermarkt Jo weer eens tegen: toeval bestaat niet… En dus mag ik mij nu 
ook inzetten voor Jo’s prachtige initiatief. Jaarlijks worden 600 – 700  
kinderen én hun ouders geholpen aan een nieuw perspectief. Wie wil zich 
daar niet voor inzetten?”

 

 
Het Deltoid Muscle Fibrosis Project 

In oktober 2014 schreven we al iets over het Deltoid Fybrosis Project, in 
feite een medisch ongeluk wat pas na jaren onder de aandacht kwam. 
Veel kinderen hadden last van verstijfde spiertjes in het weefsel van de 
grote schouderspier, de ‘Deltoid Muscle’. Als fijne “staal-draadjes” beperk- 
ten ze de armbeweging waardoor kinderen invalideerden. In de regel 
is het goed operatief behandelbaar. Na jaren is de aanleiding nog niet 
goed duidelijk geworden: verkeerd geplaatste injecties, verkeerde dosis, 
verkeerde vloeistof, verkeerde …? Het komt vooral voor in enkele provin-
cies in Centraal Vietnam. Waarom? Geen idee!

We trachten de gevolgen te verhelpen. Nieuwe gevallen ontstaan niet 
meer, omdat antibiotica nu op andere wijze worden gegeven. Wij  
werken daartoe vooral in Nghe Anh en Ha Tinh, wat onder het revali-
datiecentrum van Vinh valt.

Vorig jaar hebben we een zogenoemde “deepscreening” gehouden in 
een grensdistrict en een kustdistrict. Het zoeken gaat dan heel systema-
tisch. Letterlijk van huis tot huis is niet doenlijk, we bezoeken de scholen. 
Wetend dat sommige ouders hun kinderen er niet heen (kunnen) sturen, 
maar het gros bereik je dan wel. Met deze ervaring hebben we dit jaar nog eens scherper verder gezocht en we 
denken dat er nu nog 1.000 kinderen te behandelen zijn. In de afgelopen tijd konden we al 400 kinderen helpen. 
Er staat wat tijdsdruk op, want we willen dezegroep bereikt hebben voordat ze school verlaten. Eenmaal aan het 
werk, is het heel lastig om vrij te krijgen zonder je werk te verliezen. In juni wordt er weer een groep van bijna 100 
kinderen geholpen, soms aan beide schouders.
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Het verhaal van Trang A Vu
  Trang A Vu is met zijn onderbeen door een machine geraakt. Er was geen 
  geld om hem te laten helpen in Hanoi. Het lokale ziekenhuis vond het te 
  lastig en verwees hem door. Thuis ontstond zo een ernstige situatie dat hij 
  onder de aandacht kwam van een hooggeplaatste persoon die behande- 
  ling verordonneerde. Het lokale ziekenhuis betrok al het personeel erin
  om te dokken! Het is onbegrijpelijk dat er boven de knie werd geampu- 
  teerd, een onderbeen prothese is minder hinderlijk.

  Frappant is dat wij (met name Center II, Dong An) al meerdere jaren in dat 
  ziekenhuis werken en dat niemand hem heeft geraadpleegd. Het been 
  had behouden kunnen worden. Nu is Trang A Vu onder onze hoede 
  gekomen en helpen wij hem met de prothese, welke in het Orthope- 
  dische Revalidatie Centrum van Ba Vi verzorgd wordt.

  Ook is niet duidelijk hoe de route was naar de hogere opdrachtgever die 
het ziekenhuis op de knieën bracht. Het is een harde wereld, het draait om geld. Wij weten het gelukkig om te 
buigen naar menselijkheid, er is altijd een mouw aan te passen.

Maatschappelijke Beursvloer in Hilversum 14 april jl.

Jo Koster en Herman Schoon waren aanwezig op de Maatschappelijke Beursvloer in Hilversum. Tijdens deze 
bijeenkomst worden vraag en aanbod van de aanwezige organisaties en bedrijven aan elkaar gekoppeld. Het was
een geanimeerde bijeenkomst waar alles bij elkaar zo’n 80 deals werden gesloten. Jo maakte een afspraak met
twee dames van Versa Welzijn om ons een helpende hand toe te steken, te beginnen met een actie bij de Albert 
Heijn in het winkelcentrum Koekoeklaan te Bussum (zie pagina 5). Herman maakte een deal met Rigo Stegeman 
(op de foto links) van Good2ConnectAcademy voor het bijwonen van een workshop Building Business Partnership.
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CSVN bij AH Koekoeklaan Bussum

Op 20 mei jl. presenteerde CSVN zich in het winkelcentrum 
aan de Koekoeklaan in Bussum Zuid. Wij werden daarbij 
geholpen door vrijwilliger van Versa (zie foto hiernaast). 
Er werden vele gesprekken gevoerd, donaties verworven 
én... Vietnamese loempiaatjes uitgedeeld. 

Bij de AH in het winkelcentrum loopt al enige tijd de 
emballage-actie, waarbij mensen hun statiegeld- 
bonnetjes in een CSVN-bus kunnen deponeren. Deze  
actie loopt structureel in de gemeenten Bussum, Naarden, 
Hilversum, Hilversumse Meent, Huizen en Laren. En tot nu 
toe incidenteel in Utrecht, Ede, Lichtenvoorde, Muiden, 
Hoofddorp en Den Haag. Dat levert zo’n € 10.000 per jaar 
op, zo’n 20% van de totale CSVN-inkomsten. 

CSVN is AH-manager Kees Schouten erkentelijk voor de 
extra geboden mogelijkheid om zich te presenteren op  
20 mei jl.!
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Operaties in Ha Giang

Eind juni werden in Ha Giang 86 kinderen geopereerd. 
Een deel van het team staat op de foto. Drie afstu-
derende studenten plastische chirurgie van Prof. Son 
(afwezig) hielpen mee. Dr. Hung is ook plastisch chirurg 
geweest en was de leermeester van Prof. Son. Mrs. May 
helpt met het organiseren van het vinden van kinderen 
en draagt er zorg voor dat ze op tijd in het ziekenhuis  
zijn en dat hun huisvesting is geregeld.

International Childrens Day

In Vietnam wordt de International Children’s Day gevierd op 1 juni. In de maand juni waren we druk met
operaties in Dien Bien (van 5-11 juni), in Nghe Anh (14-18 juni) en Ha Giang (19-25 juni).

We helpen de lokale overheden op deze wijze ook om hun speciale aandacht voor kinderen vorm te geven. We 
vonden een groep van 186 kinderen in Dien Bien, 108 in Ha Giang en 107 in Nghe Anh. We hadden veel te doen 
in een korte tijd. En altijd weer werken de lokale ziekenhuizen goed mee, evenals de medische experts die uit de 
hoofdstad Hanoi meegaan.
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Blijf op de hoogte van de nieuwtjes en ‘like’ onze Facebook-pagina:
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. 
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Presentatie Rigo Stegeman over Vietnam

  Rigo Stegeman van Good2ConnectAcademy deed 
  op 11 april jl. in De Heul te Bussum een boeiend ver- 
  slag van zijn ervaringen als touroperator in Vietnam 
  in de eerste 10 jaar van deze eeuw. Hij was 21 jaar 
  toen hij met zijn Vietnamese vriendin naar Vietnam 
  ging om daar een reisbureau te beginnen, zonder al 
  te veel ervaring. Hij vertelde over de problemen met 
  de taal (veel woorden hebben meerdere betekenis- 
  sen) en vergunningen zijn ook niet snel via de 
  formele kanalen verkrijgbaar. Hij liet prachtige 
  beelden zien (zie foto) en loofde de gastvrijheid 
  van de Vietnamezen, waarvan veel zich nog binnen 
  het familieverband afspeelt. Moeilijk werd het na 
  de financiële crisis rond 2008, waarna hij zich op de 
  expat-markt richtte: de Nederlanders die in Vietnam 

voor (grote) bedrijven werkzaam zijn. Hieruit komt ook zijn belangstelling voor samenwerking en partnerships met 
het bedrijfsleven voort. Sinds een aantal jaren terug in Nederland maakt hij hier zijn werk van en geeft hij over dit 
onderwerp workshops. Zie http://www.good2connectacademy.nl.

Uit het Jaarverslag 2015

In 2015 zijn 642 kinderen geopereerd binnen 3 verschillende programma’s, te weten:
* Het brede medische programma voor zeer uiteenlopende problemen, dit omvat 7 categorieën: orthopedie, 
   brandletsel, KNO, urologie, tumoren, hazenlippen en ogen.
* Het bijscholingsprogramma voor plastische chirurgie in diverse orthopedische revalidatie centra. Het beoogt 
   brandletsel schade te kunnen herstellen.
* Het Deltoid fibrosis-programma waar kinderen aan gevolgen van verkeerd gezette injecties worden geholpen.

Uit de jaarrekening blijkt dat hiervoor € 75.534 nodig was. Dat is per kind € 118.

Zoals gezegd informeren wij u In de volgende nieuwsbrief meer uitgebreid over de resultaten van vorig jaar aan de 
hand van het Jaarverslag 2015. 


