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Kern van Child Surgery
Deze nieuwsbrief staan onze kernwerkzaamheden centraal. U leest onder andere welke projecten er in Vietnam lopen, hoe donateurs op hun eigen creatieve wijze Child Surgery steunen en hoeveel kinderen wij dit jaar
nog meer hopen te kunnen helpen.

Donateurs in het zonnetje

Zonder donateur, zou Child Surgery Viet Nam de kinderen
in Vietnam niet kunnen helpen. Daarom zijn wij al onze
donateurs erg dankbaar. Toch willen we een paar bijzondere gevers in het zonnetje zetten. Zoals de heer Toon
van der Hoorn. Vanwege zijn pensionering, ontving hij een
gift van collega’s en relaties bij Rijkswaterstaat en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij schonk dit bedrag aan
Child Surgery en gaf ons de gelegenheid om tijdens zijn afscheidssymposium de bestemming van de gift toe te
lichten. Dat zorgde voor nieuwe donaties. Een andere opvallende donateur is MRC-Holland Foundation. Deze organisatie

Operaties op basis van veldscreening

is gekoppeld aan een Amsterdams biotechnologiebedrijf en steunt een medisch team in Afrika.
Daardoor weet het als geen ander wat lokale
medische hulp kan betekenen. Tot slot willen
wij Marjet Elemans bedanken. Deze kersverse
moeder stuurde met de geboortekaart van haar
zoon Flint een inlegkaartje mee. Hierop vroeg
ze aandacht voor ons werk, gericht op kinderen
die minder gelukkig dan Flint ter wereld zijn gekomen.

Tijdens zijn werkbezoek aan Vietnam heeft Jo Koster onder andere een operatieproject in Dien Bien Phu
bezocht. Hier zijn 115 kinderen geholpen. Een maand later vond er in Dien Bien Phu nog een operatieproject
plaats voor 125 kinderen. Net als in Ha Giang, ging er een veldscreening aan dit project vooraf. Child Surgery
heeft vier dagen meegelopen met een nieuwe screening in deze regio. Iedere dag bezochten de artsen twee
medische posten. Veel ouders en hun kinderen die Child Surgery anders niet zou bereiken, kwamen hier op
af. Als een behandeling mogelijk was, gaf onze Vietnamese partner Center 2 meteen een officiële uitnodiging. Later in het jaar volgen meer operatieprojecten in orthopedische revalidatiecentra.
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Deltoid-project succesvol
In de regio Vinh zijn veel kinderen
het slachtoffer geworden van verkeerde injecties. Daardoor kunnen
ze de Deltoid-spier in hun arm niet
goed gebruiken. Child Surgery
hielp eerder al veel van deze kinderen. En tijdens zijn werkbezoek
nam Jo Koster polshoogte. Bij
check-ups in de districten rond
Vinh bleek dat de revalidatie bij de
meeste kinderen goed verloopt.
Ook viel op dat er nog veel kinderen zijn die hun Deltoid-spier
niet goed kunnen gebruiken. Volgens het lokale revalidatiecentrum
ligt dit aantal rond de duizend.
Child Surgery heeft met de lokale
overheden overlegd hoe zij een
nauwkeurige inschatting kunnen
maken. Er vindt dit jaar nog Deltoid-project plaats voor ongeveer
honderd kinderen.

Agent Orange maakt nog steeds slachtoffers

Helpen jullie ook Agent Orange-slachtoffers? Dat is een vraag die Child
Surgery regelmatig krijgt. En steeds antwoorden wij: ongetwijfeld. Maar
het is lastig vast te stellen of afwijkingen foutjes van moeder natuur
zijn of een andere oorzaak hebben – zoals het ontbladeringsmiddel
Agent Orange dat de Amerikanen gebruikten in de Vietnamoorlog.
Veel Noord-Vietnamezen die in militaire dienst besmet zijn met Agent
Orange, kunnen hun afwijkingen doorgeven aan de volgende generaties. In het midden en zuiden van het land is de bodem plaatselijk erg verontreinigd. Er zijn verschillende revalidatiecentra voor Agent Orangeslachtoffers, waaronder het door de VS geïnitieerde Friendship Village
bij Hanoi en Peace Village. Child Surgery heeft enkele revalidatiecentra
bezocht om te kijken hoe we met operaties kunnen helpen. Ongeveer
twaalf kinderen worden in het revalidatiecentrum in Ba Vi onderzocht en
indien mogelijk geholpen.

Vietnamese donateur

Tijdens het werkbezoek heeft Child Surgery het contact met de Hanoi International Womens Club (HIWC)
weer opgepakt. Al eerder schonk deze club Child Surgery een substantiële bijdrage. Hiervan is het project in
maart in Ha Giang mede gefinancierd. Daarnaast stuurde de HIWC waarnemers naar Ha Giang. Tijdens de
laatste ontmoeting hebben we gesproken over verdere steun. De club is zeer onder de indruk van de projecten en de resultaten. Een verdere samenwerking ligt voor de hand. Want via Child Surgery kan de HIWC
ook projecten steunen in gebieden die verder van de hoofdstad af liggen.
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YouTube
Wilt u met eigen ogen zien hoe het er bij een operatieproject van Child Surgery aan toe gaat? Op YouTube
vindt u een video over de operatieweek in maart 2012 in Ha Giang. U ziet onder andere het lokale revalidatiecentrum en het ziekenhuis. Surf naar http://www.youtube.com/watch?v=Uu2k0k2spIE

Op naar de 600
Child Surgery wil in 2012 op zijn minst 600 kinderen helpen. En we zijn op de goede weg. In Dien Bien Phu
en Ha Giang zijn in verschillende projecten al 400 kinderen geopereerd. Naar aanleiding van het Deltoidproject in Vinh worden ongeveer honderd kinderen behandeld. Rond Thay Nguyen worden ook honderd
kinderen geopereerd. Hier wil Child Surgery het trainingsproject voor brandletsel uit 2010 en 2011 nog twee
jaar voortzetten. Als Child Surgery dit jaar nog veel nieuwe donaties krijgt, wordt het aantal van 600 kinderen
zeker overtroffen.

Uw stem voor meer bekendheid
Child Surgery neemt deel aan de NRC Charity Awards, een advertentiewedstrijd van NRC. De hoofdprijs
is niet mis: vier advertenties op een dubbele pagina. Dat zou voor Child Surgery een grote publiciteitsstunt
betekenen. U kunt meebeslissen wie de NRC Charity Awards wint. Door voor 21 september 2012 te stemmen op Child Surgery. Hebt u meerdere e-mailadressen? Dan kunt u vaker stemmen. Geeft u ons uw stem
voor de NRC Charity Awards?
Surf naar http://www.nrccharityawards.nl/?post_type=%27.%24post_type.%27&s=child+surgery
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Imker voor Vietnam
Hobby-imker Hung heeft opnieuw een deel van zijn honingoogst geschonken aan Child Surgery. Op de
Bijenimkersdag op zondag 15 juli werd iedereen hartelijk ontvangen met een praatje en met zoete lekkernijen. Ook de honing vond weergretig aftrek. De opbrengst van de verkochte honing gaat naar enkele goede
doelen die zich met Vietnam bezig houden, waaronder Child Surgery.

Heldenrace goed voor duizenden euro’s

In navolging van vorig jaar, nam Child Surgery ook in 2012 deel aan de Heldenrace. Bij dit sportieve evenement lopen deelnemers voor een goed doel. Dit jaar liepen er meer ‘helden’ voor Child Surgery dan in 2011.
Dat leidde tot een opbrengst van 2.200 euro! We gaan er alles aan doen om volgend jaar deze stijgende lijn
voort te zetten. Zodat Child Surgery in 2013 hopelijk 10.000 euro van sponsorlopers binnenhaalt – genoeg
om een volledig operatieproject te financieren. Lees meer over de Heldenrace op de Facebook-pagina van
Child Surgery (www.facebook.com/childsurgeryvietnam)

Komt u naar Bussum Cultureel?

Ook dit jaar staat Child Surgery weer op Bussum Cultureel op zaterdag 8 september. Dit is een openbaar
cultureel evenement in het centrum van Bussum. U vindt onze infostand op het Wilhelmina Plantsoen. Kom
gerust eens langs om een praatje te maken. Of laat u inspireren om ons ook op alternatieve wijzen te helpen.
U doet hiermee Vietnamese kinderen en uw eigen kinderen een groot plezier. Want ook dit jaar hebben we
een gratis kinderzweefmolen bij de stand. Vorig jaar is die op sympathieke wijze door een aantal middenstanders gesponsord, daar hopen we weer op.

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.

