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In één oogopslag
Hoeveel artsen heeft Child Surgery bijgeschoold, wat doen we met de donaties en wat zijn onze doelstellingen? Alle informatie over Child Surgery ziet u in één oogopslag op de pagina van Keurmerk Goed Doel. Ook
voor dit jaar heeft Child Surgery dit keurmerk weer ontvangen.

Child Surgery in de Kennisbank Filantropie
Goed doen goed zichtbaar maken – dat is het doel
van de Kennisbank Filantropie. Daarvoor hebben de
Erasmus Universiteit, Stichting Nationale Goede Doelen
Test (SNGDT), Independer en Trouw alle aangemelde
goede doelen opgenomen in deze kennisbank. Deze database is een voortzetting van het Centraal Informatiepunt
Goede Doelen (CIGD). De opname in de Kennisbank
is een goede zaak voor Child Surgery. Want naast de
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)
speelt de Kennisbank Filantropie een belangrijke rol in de
nieuwe Geefwet.

Uw mening telt!

Komend jaar wil Child Surgery graag weer in de top-50 goede doelen van het dagblad Trouw komen. Net als in
2010. Daar hebben we uw steun voor nodig. Ambitieus? Oordeelt u zelf maar. Bekijk daarvoor onze presentatie
in de Kennisbank Filantropie en geef uw mening. Dit weegt mee in het eindoordeel van Trouw. Dus geef uw
mening over onze stichting via de Goede Doelenlijst van Independer.
(http://goededoelen.independer.nl/beoordeling.aspx?id=2627)

6 kilometer voor 3 kinderen

Als u meeloopt met de Heldenrace, sponsort u de operaties van drie Vietnamese kinderen. En het enige wat
het u kost, is een beetje inspanning. Om de zes kilometer te rennen of te wandelen. En om 300 euro aan donaties te verzamelen voor deze sponsorloop – want voor 100 euro helpt u al één kind. Maar dat is zo geregeld bij
vrienden en familie, weten we uit ervaring. Er is een Heldenrace in Eindhoven (17 juni), 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://www.childsurgery-vietnam.org/heldenrace-2012. U kunt zich ook aansluiten bij team Amsterdam.

Bussum Cultureel

Ook dit jaar komt u Child Surgery tegen op Bussum Cultureel. Het Bussumse festival vindt dit jaar plaats op
8-9 september. Kom gerust op zaterdag 8 september langs bij onze stand. Hier hebt u alle gelegenheid om
met ons te praten en vragen te stellen. Neem uw kleintjes mee want ze mogen ondertussen in de kinderzweefmolen zolang ze willen.
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Honingoogst voor operaties
De Vietnamees-Nederlandse hobbyimker Hung doneert de opbrengst
van zijn honingoogst aan Child Surgery. Op 15 juli oogst hij in de blokhut
van de natuurtuin in het Wilhelminapark van Rijswijk de honing van
zijn bijenvolkeren. Er is in de natuurtuin veel te zien en te doen. Geen
slecht idee dus om een dagje uit te combineren met een bezoek aan de
natuurtuin. Kijk voor meer informatie op:
http://www.ashtar.nl/Heemparken/Rijswijk/NatuurtuinRijswijk.html

Extra training in Vietnam

Child Surgery heeft in maart 2012 een operatieproject uitgevoerd in de provincie Ha Giang. Omdat extra
begeleiding nooit kwaad kan, is het trainingsteam met experts en co-artsen meegegaan. Terwijl dit trainingsprogramma van Child Surgery eind 2011 al formeel was afgesloten. Vooraf hebben we in de afgelegen
districten Meo Vac en Dong Van kinderen met handicaps opgespoord om een beter inzicht te krijgen in wat
er nu in werkelijkheid aan hulp nodig is.

Binnenkort in Vietnam
In juni 2012 is een operatieweek gepland in Dien Bien Phu. In het najaar willen we nog eenzelfde operatieproject organiseren. Niet alleen om kinderen een beter leven te geven, maar ook om lokale artsen te trainen
in de specifieke kinderoperaties. Dit verloopt volgens ons trainingsprogramma zoals we dat de afgelopen
twee jaar hebben uitgevoerd in Ha Giang en in Thay Nguyen. In augustus 2012 voeren we een operatieproject uit in Ha Giang. Wegens groot succes, vervolgen we waarschijnlijk later in het jaar het Deltoid-project
in Vinh. In juni bezoekt Jo Koster namens Child Surgery het operatieproject in Dien Bien Phu. Tijdens zijn
verblijf in Vietnam bekijkt hij ook de werkplekken, overlegt hij met betrokkenen en verzamelt interessante
verhalen en foto’s.
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Een eigen operatieproject
Organisatie kunnen een specifiek operatieproject steunen via Child Surgery. Zo helpen ze honderden kinderen én komen zelf positief onder de aandacht. Dat is vooral interessant voor bedrijven die extra binding
hebben met onze activiteiten. Bijvoorbeeld reisorganisaties die Vietnam vaak aandoen. Child Surgery heeft
onlangs dergelijke co-operatieprojecten opgestart met de Hanoi International Womens Club (HIWC). Wij
regelen alles ter plekke en delen alle kosten. Ook de extra kosten bijvoorbeeld wanneer er meer kinderen
komen opdagen dan verwacht. Voor HIWC werkt deze jaarlijks terugkomende formule erg goed. Zij financieren dit operatieproject met de opbrengsten van hun bazaar.

Win-winsituatie
Kans maken op mooie prijzen én Child Surgery steunen? Dat kan wanneer u deelneemt aan de Support
Actie. De opbrengst van deze loterij gaat voor tachtig procent naar een goed doel. Natuurlijk kiest u zelf welk
goed doel dat is. Bekijk welke prijzen u kunt winnen en/of schrijf u in op http://www.supportactie.nl/ of via
bijgevoegd formulier.

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.

