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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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Keurmerk KGD, lid PARTIN, lid IF

Wilde Ganzen en PARTIN (de belangenorganisatie voor 
Particuliere Initiatieven) hebben samen een verha-
lenwedstrijd voor kleine goede doelen uitgeschreven. 
Uiteraard doen wij hieraan mee. Ons verhaal betreft het 
vinden van kinderen met een afwijking, met de focus op 
het betrekken van de lokale overheid.  
 
De twee beste verhalen winnen € 3.500,-. Help ons 
deze mooie wedstrijd te winnen en breng een 5-sterren 
voorkeurstem op ons uit via deze link: bit.ly/spying-eyes 
De 5-sterren geef je ons door op de rechter ster te klik-
ken onder in het artikel (zie afbeelding rechts).  
 
En roer voor ons de trom. Geef het door in je eigen 
netwerk, opdat we ook jouw relaties kunnen bereiken. 
Het gaat ons om die 5 sterren hiernaast!  
 

Verhalenwedstrijd
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Act of Merit
In de uitgave van februari noemden wij een te 
verwachten award voor onze partner Dong An in 
Hanoi. Intussen zijn er in de operatieweek in Ha 
Giang vier Awards uitgereikt.  
 
Prof. Son (plastisch chirurg), emeritus Prof. Hung 
(plastisch chirurg), Dhr. Dong Van An (onze orga-
niserende partner) en wij (!) hebben een award 
mogen ontvangen. Vrij vertaald onder de titel 
“grote waardering voor de structurele capaci-
teitsvergroting van de chirurgen in Ha Giang in de 
periode 2009-2014”. Onze award is in ontvangst 
genomen door de directeur van het Ha Giang 
hospitaal, Dr. Viet.  

In diezelfde week was Mrs. Kim Tien, de minister 
van Gezondheid, in Ha Giang aanwezig. Ze kreeg 
een rondgang door het ziekenhuis en liet zich 
uitgebreid voorlichten door onze Prof. Hung over 
het operatieprogramma wat we daar al jaren uit-
voeren. Ze bleek er grote belangstelling voor  
te hebben. 
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Er is veel gebeurd na de vorige nieuwsbrief. In het revalidatiecentrum van 
Vinh zijn een honderdtal operaties aan verstijfde schouderspieren verricht. 
De resultaten zijn bijzonder goed, het is een succesvol programma- 
onderdeel. Juist bij kinderen is goed herstel mogelijk, omdat ze nog in de 
groei zijn.  

In Dien Bien zijn als resultaat van een grote fieldscreening 132 kinderen aan 
uiteenlopende afwijkingen geholpen. Ook in Ha Giang wikkelde zich zoiets 
dergelijks in augustus af. 
 
De behandeling van een grote groep kinderen in Son La wordt voorbereid. 
Er staan er zo’n 180 op de lijst, waarvan een aantal zal afvallen na nadere 
consultatie. Experts gaan zeer zorgvuldig te werk en opereren niet als er te 
weinig van wordt verwacht. 
 
In het najaar wordt de tweede helft van Quang Ninh aangepakt. De voor-
bereidingen worden nu getroffen. Als het lukt, komt een groepje reizigers 
van Motortrails bij de fieldscreening een kijkje nemen. Dit gunnen we 
iedereen, het raakt diep.
 
Tijdens de fieldscreeningen worden sinds begin dit jaar tevens medewerk-
ers van Zorg & Welzijn op lagere posten getraind om aan de hand van 
een fotoboek kinderen met een afwijking te herkennen die wij kunnen 
helpen. Zo een 200 medewerkers per provincie vormen onze ‘Spying Eyes’. 
Dit maakt het vinden van kinderen eenvoudiger en met de uitgespaarde 
kosten kunnen we anderen helpen. Dit verhaal hebben wij ingediend in de 
verhalenwedstrijd van Wilde Ganzen en Partin. Lees het en stem op ons via 
bit.ly/spying-eyes. Alle stemmen helpen! 

Plannen en projecten 
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Diefstal collectebus (foto)
We hebben met de nodige moeite een fondsenwervingsactie met statiegeld 
bonnetjes tot leven gebracht. Sinds een aantal jaren mogen we in de om-
geving Hilversum een tijdje verzamelbussen naast de flessenautomaten 
neerzetten. Dit is voor het eerst misgegaan: iemand is met een verzamelbus 
weggelopen. Hij staat op de bewakingscamera, maar is niet herkend. Dit 
ergert ons, want hij steelt van de armen. Alhoewel een Vietnamese monnik 
waarschijnlijk zou zeggen: als hij het beter kan gebruiken dan wij, is het goed. 
Natuurlijk is er proces verbaal van opgemaakt. Een bericht hierover in de 
krant heeft ertoe geleid dat een sympathisant in de regio een gulle, extra gift 
doneerde. Zó sympathiek! Heel erg bedankt!

Verjaardagsgift diaconieën
Een verrassende actie! Een diaconie uit Vrouwenpolder heeft ons uitgekozen 
om te begunstigen. Hun gewoonte is om tijdens een verjaardag bij de leden 
envelopjes te laten rondgaan voor een bijdrage. In twee halfjaarlijkse bijdra-
gen mogen we dat tegemoet zien. Wie goed doet, goed ontmoet. 
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Nieuwsflits 
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Wilde Ganzen steunt 
Opnieuw hebben we voor 12 maanden steun van Wilde 
Ganzen gekregen. Dit gaat in de vorm van een toeslag 
van ca. 50% op wat wij binnenkrijgen. Het blijft een 
uitdaging om dit in een groter aantal geholpen kinderen 
om te zetten; achterover leunen is geen optie.  
 
Het ziet ernaar uit dat we dankzij de steun van Wilde 
Ganzen tussen 700 en 800 kinderen kunnen opereren. 
Wéét dus wat u teweeg brengt met een donatie: uw 
euro’s worden ‘daalders’ waard!

Minne Heeg 
Dokter Minne Heeg, orthopedisch chirurg in Nederland 
(specialisatie: heupdislokatie), kwam vorig jaar op ons 
pad. Aansluitend aan een eigen vakantie in Azië trok 
hij een week op met orthopeden in Hanoi, aan wie hij 
inzichten, kennis en vaardigheden overdroeg.  
 
Iedereen was enthousiast en keek uit naar de (intussen 
afgelopen) zomer voor een vervolg. Ongelukkigerwijs 
trof hemzelf iets in zijn knie waardoor het plan moest 
worden uitgesteld, mogelijk tot volgend jaar. Wij wensen 
dokter Heeg van harte een voorspoedig herstel toe. 

Dr. Dao, orthopedisch en plastisch chirurg 
Dr. Dao is vanaf 2005 aan Center II verbonden en is op 
menig operatieproject mee geweest. Zelf is hij werkzaam 
in het door Tsjechië gedoneerde algemene ziekenhuis 
van Hai Phong. Ondanks alle drukte ziet hij kans om te 
promoveren. Veel van de ervaring uit ons programma in 
Ha Giang, Son La en Dien Bien is daarvoor als materiaal 
gebruikt. Hij steunt ons dan ook van harte. “Where you 
go, I go” heeft hij gezegd.

Bussum Cultureel (foto’s)
Dit jaar waren we opnieuw aanwezig bij Bussum 
Cultureel. We hebben ons laten zien en zijn in 
gesprek gegaan met bezoekers. Intussen, gewoon-
tegetrouw, konden de kinderen van de zweefmolen 
genieten. Het onderwerp van gesprek was versterk-
ing van ons bestuur. Helaas is iedereen druk, druk, 
druk. Het baart ons intussen zorgen of de stichting 
de komende vijf jaar kan worden bestendigd.  
 
SEPA IBAN SWIFT
Wegens het nieuwe betalingssysteem hebben wij 
onze incasso donaties moeten aanpassen. Wat we 
graag onder de aandacht willen brengen, is dat het 
langere IBAN-nummer niet met de tenaamstelling 
wordt vergeleken.  
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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. 
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Onze moneyspinner gaat vaak mee als we de menigte in 
gaan. Steeds weer krijgt die aandacht van de jongsten. 
Gefascineerd volgen ze de gelanceerde muntjes in hun 
cirkelgang omlaag. Belevingsmomentjes noemen we 
het; een vanzelfsprekende tegenprestatie voor de kleine 
giften. 
 
Op Bussum Cultureel is er 230 keer van genoten. Alles 
wat maar rollen wil, belandt in de moneyspinner: o.a. een 
Zwitserse Frank, een Amerikaans kwartje, een Engelse 
5-pence en drie consumptiemunten. Zelfs een 5-Euro-
biljet (wat niet wilde rollen). Alles bij elkaar weer zo’n  
€ 100, genoeg om er een kind van te helpen.  
Win-win, zo leuk!

De moneyspinner 

Spiegelmarkt
We presenteerden ons samen met imker Hung van  
Dharma Nectar op de zomermarkt in Bussum. De op-
brengst van de verkoop gaat naar twee stichtingen die in 
Vietnam werkzaam zijn: Stichting Open Hart in het Zuiden, 
en wij in het Noorden.

 
Goede Doelen beurs 
Ook op de Goede Doelen beurs in Eemnes konden we ons 
tussen andere initiatieven aan het publiek laten zien. We 
zijn toen uitgenodigd om ons te presenteren bij een Rota-
ry Club (dat heeft intussen al plaatsgevonden). Tijdens die 
presentatie kregen we veel belangstelling en we hopen 
dat we iets samen met de Rotary kunnen ondernemen.


