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Nieuws van stichting Child Surgery Vietnam
In onze nieuwsbrief leest u waar Stichting Child Surgery Vietnam momenteel mee bezig is. We willen u graag op de 
hoogte brengen (en houden) van onze lopende projecten en de acties die we ondernemen om fondsen te werven, 
sponsoren te vinden en onze stichting onder de aandacht te brengen. 
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•	 Onze dank gaat uit naar Remind Allround Office Support voor het aanbieden van een notuleerhulp.  

•	 In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de activiteiten van de reisorganisatie Riksja Travel. De 
organisatie steunt veel hulpprojecten wereldwijd en wij hebben dit jaar al een voorschot van €18.500,- mogen 
ontvangen. Dit voorschot komt voort uit een speciale medewerkersactie. Riksja Travel, bedankt voor jullie inzet 
en jullie hulp!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Er is een twintigtal statiegeld bussen geplaatst in Bussum,  
Eemnes, Hilversum, Huizen, Hilversum (De Meent) en Naarden 
voor onze stichting waarop de steun van Wilde Ganzen wordt  
getoond. Soms zitten deze statiegeld bussen al na een week  
vol! Op jaarbasis zijn het 10.000 – 15.000 kleine donaties, de  
nano-giften. Wij zijn erg blij met deze effectieve promotie. De  
hele opbrengst van de jaarlijkse actie stelt ons in staat een  
volledig operatieproject voor 100 kinderen te bekostigen. 

•	 Op 25 mei heeft onze partner imkerij Dharma Nectar biolo- 
gische honing verkocht tijdens de Pagode. De opbrengst is  
ten behoeve van een aantal goede doelen, waaronder onze  
stichting. Uiteraard waren wij ook aanwezig; het was immers  
een mooie gelegenheid om onszelf te promoten. 

Steun van Wilde Ganzen

Wilde Ganzen heeft hun steun aan ons toegezegd, wat betekent dat  
wij meer kinderen kunnen helpen. Wilde Ganzen geeft namelijk een  

toeslag van 55% op de inkomsten van de stichting. 

Wilt u Child Surgery Vietnam via Wilde Ganzen steunen middels een  
donatie? Dat kan via sepanummer NL53 INGB 00000 40 000 ten name  

van Wilde Ganzen te Hilversum, onder vermelding van ons project  
“Operaties CII VIETNAM“. Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp. Alle beetjes helpen.

Nieuwsflits

•	 Naast alle andere donoren willen we MRC-Foundation en Wilde 
Ganzen extra bedanken. In 2013 hebben we een grote schenking 
van MRC-Foundation en een flinke toelage van Wilde Ganzen ont-
vangen. Dit heeft ertoe geleid dat we meer dan 600 konden helpen. 
MRC-Foundation en Wilde Ganzen, nogmaals bedankt! 

•	 “DiT IS VOOR JULLIE!” Dit lieve meisje weet dat wij zo graag kinderen 
helpen. Bij haar deelname aan een sponsorloop voor het koraalrif 
heeft ze een extraatje verdiend en dit heeft ze aan ons gegeven. Ze 
vindt het erg leuk om zo ook een steentje bij te kunnen dragen.  
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Zoals het er nu naar uitziet, kunnen er 700 kinderen worden geholpen – een aanzienlijke stijging ten opzichte van 
de voorgaande jaren. Dit is dankzij de extra steun van Wilde Ganzen. De plannen betrekken zich op vijf hospitalen 
waar we heel breed werken met zes uiteenlopende medische terreinen. Daarnaast brengen we op drie revalidatie-
centra een extra discipline in: brandletselherstel. En starten we ons speciale project voor behandeling van schoud-
erspieren. 

Profilering in het Vietnamees met behulp van Phi Le

De Vietnamees-Nederlandse ondernemer Phi Le heeft ons in zijn woonplaats  al eens aan een statiegeldactie bij de 
lokale supermarkt geholpen, en probeert dat nu opnieuw. Hij vroeg ons of wij de nieuwsbrief en een folder in het 
Vietnamees ter beschikking hadden. Dit hadden wij helaas niet, maar Phi Le heeft een vriend  die de vertaling wil 
doen. Hiermee kunnen we onze boodschap ook in het Vietnamees verspreiden. 

Een helpende hand van Minne Heeg

Vorig jaar kregen wij contact met de ervaren kinderorthopeed   
Minne Heeg. Minne’s specialisatie is heupdislocatie en hij wil  
graag (op eigen kosten) in Vietnam helpen door te opereren,   
maar vooral ook door zijn deskundigheid over te brengen. In  

de zomermaanden is hij een week aanwezig en in de aanloop-  
tijd speurt Center II naar potentiele patiënten (kinderen van  

circa 8 jaar).

Plannen en projecten 
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CENTER II

In Vietnam werken wij samen met de organisatie ‘Center II - Direct Support 
for Disabled Children’. Center II is ontstaan uit het voormalige (Nederlandse) 
Komitee Twee. Na hun noodgedwongen opheffing in 2004 richtte Dong Van 
An, oud-medewerker van het Komitee met veel ervaring in het organiseren 
van operatieprojecten, de Vietnamese NGO Center II op. Onze fondsenwer-
vende stichting is toen opgezet om in innig samenspel de operaties aan de 
kinderen voort te kunnen zetten en artsen bij te scholen.  
 
Omdat veel hulp van elders wordt ingevlogen in de grote steden, wilden wij 
ons juist richten op de afgelegen gebieden. Intussen worden de werkwijze  
en resultaten beschouwd als zeer uniek; er is geen andere partij die ons con-
cept volgt.

Center II is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Association for 
Relief of Disabled Children (ARDC). In 2005 waren daar al ruim 30 instellingen 
aan verbonden, naast 2000 leden. In december 2008 heeft de ARDC ‘Aktes van 
Waardering’ verleend aan zowel Dong Van An als aan Dr. Hung (leider van het 
medisch team) en aan ons voor de ondersteuning in opbouw en ontwikkeling 
van de ARDC in 2007-2008.
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Op missie in Quang Ninh

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

T: 035 - 691 4333
Sepanr NL88 RABO 0109 7322 43 | KvK 32108816

Keurmerk KGD, lid PARTIN, lid IF

We hebben een nieuw gebied tot onze beschikking gekregen: 
Quang Ninh. De regio ligt ten Oosten van Hanoi, rond Halong Bay. 
De overheid heeft Center II om ondersteuning gevraagd in het  
opzetten van medische hulp aan gehandicapte kinderen. Ze 
bleken ons op de achtergrond al te volgen. Zolang wij over 
voldoende middelen beschikken zullen wij hen ondersteunen 
bij de activiteiten. Vooralsnog is het een proef om effectiviteit te 
kunnen vaststellen; we verwachten dat we op een goede dag niet 
meer nodig zijn.  

Dong Van An (oprichter en directeur van Center II) en Bien Dang 
(communicatiemedewerker Center II) verzorgen de organisatie 
en uitvoering van de field en final screening en de operaties, en 
houden ons op de hoogte van de operaties die worden uitgevo-
erd. Om een indruk te geven van de activiteiten die ze daar uitvo-
eren, kunt u hieronder een verslag lezen. 
 
“We zijn aangekomen in Quang Ninh. Het is een mooie dag in 
maart. Het weer is aangenaam en comfortabel, wat ons opvrolijkt. 
We willen allemaal graag direct aan de slag. Als een kustprovincie 
in het noordoosten van Vietnam, is Quang Ninh nu deel van een 
geprioriteerde economische zone met een aantal voordelen. De 
provincie wordt gezien als klein-Vietnam omdat het alle element-
en van zee, eilanden, platteland en bergen heeft. Quang Ninh 
heeft een goede economische staat in vergelijking met andere 
bergachtige gebieden in Noord-Vietnam. Echter, we zijn ons ervan 
bewust dat er een groot aantal arme mensen met handicap en 
ziektes is die geen toegang heeft tot de gezondheidszorg. Ons 
hoofddoel voor deze reis is hen te vinden en hen te helpen!

In acht dagen gaan werken we acht verschillende locaties binnen de Quang Ninh regio, langs grens tussen Vi-
etnam en China, af voor screenings. De plekken die we bezoeken en de mensen die we daar ontmoeten – de 
meesten gehandicapt – laten vaak een diepe indruk op ons achter. Met onderstaande verhalen willen we jullie een 
impressie geven van leven met een handicap.” 

3



4

2

JAARGANG 4 | NUMMER 2 | JUNI 2014

 

 
Naam: Tran Ha Ling
Leeftijd: 3 jaar
Handicap: Hevige brandwond 

Dit is het vreselijke verhaal van het meisje Tran Ha Linh, enigskind en wonend met  
haar ouders in Hoanh Mo. Haar afkomst is San Chi, een etnische minderheid in Viet-
nam. In november vorig jaar, tijdens een onoplettend moment, viel het meisje in een 
kokend hete pan met soep. Ze verbrandde hierbij haar billen, wat het dagelijks leven 
nu een stuk ingewikkelder maakt voor haar en haar ouders.  
 
Hoewel iedereen zijn best doet om haar te helpen, lijdt het kleine meisje erg veel  
pijn. Elke dag moet ze weer wennen aan het waterige, rottende en bloedende vlees  
op haar billen. Haar ouders hebben geen werk en ontvangen geen financiele steun 
van de staat. Om haar verwonding te behandelen, hebben ze al veel geld van  
anderen geleend en verschillende baantjes aangenomen met de aspiratie dat haar 
gezondheid beter zal worden. Het schaarse leven van de familie begint nu echter 
armoedig te worden.  

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

T: 035 - 691 4333
Sepanr NL88 RABO 0109 7322 43 | KvK 32108816

Keurmerk KGD, lid PARTIN, lid IF

Naam: Vu Thi Thanh Xuan
Leeftijd: 10 jaar
Handicap: Torticollis, ook wel bekend als draaihals

Xuan is erg bekend binnen de Quang Dien gemeenschap vanwege haar 
uitstekende studieresultaten. Op het eerste gezicht lijkt ze een perfect 
jong meisje, maar ze lijdt aan Torticollis waardoor ze haar nek niet vrij 
kan bewegen en deze in een asymmetrische dwangstand optreedt. Haar 
ouders hebben altijd gehoopt dat haar ziekte genezen kan worden.  
 
Xuan’s vader kan momenteel niet werken waardoor hij thuis zit en voor 
haar zorgt. De familie bestaat uit vier kinderen, Xuan is de jongste. De 
oudste dochter is getrouwd, moeder en de tweede dochter werken hard 
om voor de familie te kunnen zorgen. Maandelijks ontvangen zij 6 tot 
7 miljoen Vietnamese Dong (€200 - €250). Xuan wordt snel ziek als ze 
een slechte weerstand heeft en dat baart haar moeder veel zorgen. De 
hele familie keek dan ook uit naar de implementatie van het Center II-
programma toen ze hierover hoorden. Xuan heeft ons verteld dat, zodra 
haar handicap is behandeld, ze haar ouders wil helpen en haar droom wil 
waarmaken om leraar te worden. 

 
 
Sinds het ongeluk is ze tweemaal naar het internationale brandwonden-
centrum in Hanoi geweest en bij het tweede bezoek hebben de artsen 
haar opgegeven. Gelukkig kunnen wij wel wat doen dankzij de gedegen 
hulp van onze experts. Tran Ha Linh zal wel meerdere keren terug  
moeten komen, maar omdat de hulp nu dichter bij huis is zal dat mak-
kelijker zijn.
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Naam: Ho Thanh Xuan 
Leeftijd: 15 jaar
Handicap: Scoliose en Mitralisinsufficiëntie
 
We kwamen een moeder tegen die haar dochter met scoliose (een zijdelingse 
verkromming van de  wervelkolom waardoor één of twee bochten ontstaan) 
naar het Medische Centrum van het Dam Ha district bracht.

Moeder en dochter hebben zo’n 60 km afgelegd om hier naartoe te komen. Ze 
vertellen ons over hun erbarmelijke leefomstandigheden. Het jonge meisje heeft 
niet alleen aangeboren scoliose, maar lijdt ook onder Mitralisinsufficiëntie (een 
lekkage van een van de vier hartkleppen). Ze heeft diverse ziekenhuizen bezocht 
voor behandelingen. Gemiddeld kost een bezoek haar 3 miljoen Vietnamese 
Dong (ruim €100,-). De familie heeft al een paar duizend euro betaald voor be-
handelingen, maar desondanks is het niet gelukt om haar handicap helemaal te 
genezen. Hartoperaties kunnen Xuan’s levensduur verlengen, maar de scoliose 
zal nooit weggaan. 
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Na het meisje onderzocht te hebben, realiseerden we ons dat we niks konden doen 
om haar te helpen. Haar rug was al volgroeid waardoor er geen kans meer is dat de 
scoliose geneest. Het is een grote les voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
gezondheid van de gemeenschap. Bij vroege ontdekking van deze handicap kan een 
steuncorset veel doen. Het is zo ontzettend belangrijk kinderen in een vroeg stadium 
te vinden en ze te helpen, reden waarom wij ook daarin actief zijn. 

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 nieuws-
brief@childsurgery-vietnam.org. 

De familie komt rond van boerderijwerk en verdient zo’n €34 tot €68 per maand. We-
gens haar slechte gezondheidstoestand kan Xuang niet meehelpen in het huishouden 
en het boerderijwerk. Toen ze nog op school zat (Xuan kan schrijven en lezen), wilden 
andere kinderen niet met haar spelen; alleen de leraren keken naar haar om. De enige 
steun die ze heeft gekregen van de gemeenschap was een donatie van €340,- van de 
Communist Youth Union. 

Na vele jaren te leven met een gevoel dat niet verzacht, heeft Mrs. Pham (53 jaar) als 
enige wens “dat het mijn dochter na de dood van mijn man en ik lukt om haar leven 
voort te zetten met de hulp en steun van de gemeenschap.” Ze zei ook eerlijk tegen 
ons dat als Xuan 20 wordt, er een mogelijkheid bestaat dat ze weer een hartoperatie 
moet ondergaan (kosten: ongeveer €3400,-) en dat kunnen zij zich niet veroorloven. 
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