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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.

Tweede lustrumjaar voor CSVN
CSVN heeft iets moois te vieren dit jaar.
Op 30 mei 2015 bestaan wij namelijk precies 10 jaar!
Deze mooie mijlpaal willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Reden dus om iedereen die ons geholpen heeft te bedanken.
Enerzijds de (oud-)medewerkers die de stichting hebben laten functioneren.
Anderzijds allen die financieel hebben bijgedragen aan het vervullen van
onze missie.
In de opzet om jaarlijks 400 kinderen te helpen met een operatie zijn we
geslaagd. Momenteel wordt dit doel zelfs overschreden...
Op naar het volgende lustrum voor Stichting Child Surgery Vietnam!

Achtste kroonjaar van de oprichter
Naast het jubileum van CSVN, hebben we nog iets te vieren: de
verjaardag van Jo Koster op 22 juni. De leeftijd van Jo heeft nooit
een rol gespeeld bij het oppakken en uitvoeren van zijn passie,
maar de jaren gaan intussen voelbaar tellen.
Als oprichter van CSVN en inspirator voor Center II, de partnerorganisatie in Vietnam, vond Jo het gelijk oplopen met de doelstellingen van de Millenniumdoelen een mooi anker. De Milleniumdoelen, acht internationale afspraken om wereldwijd vóór 2015
de grote problemen op het gebied van armoede, gezondheid,
onderwijs en milieu aan te pakken. Het blijkt echter dat er een
vervolgtermijn moet worden geformuleerd, want de doelen zijn
nog niet afdoende gehaald.
Daarmee is ook het werk voor CSVN en Center II niet volbracht en
is er meer tijd nodig om tot de beoogde opheffing te komen.
Een schitterend verjaardagscadeau zou zijn dat alle werkzaamheden van Jo uit zijn handen kunnen worden genomen terwijl
zijn initiatief wordt voortgezet.
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Donateurs aan het woord
Zonder de hulp van onze donateurs zouden wij de kinderen in Vietnam niet kunnen helpen. Wij zijn iedereen erg
dankbaar die CSVN op welke manier dan ook ondersteunt. Op de financiële giften die binnenkomen, ontvangen
wij bovendien 50 % toeslag van Wilde Ganzen. Op die manier is het mogelijk om nóg meer kinderen te helpen.
Wat zijn de redenen van donateurs om ons te steunen? Wij laten het ze graag vertellen in de rubriek ‘Donateurs
aan het woord’.
De heer en mevrouw Van Asch Van Wijk:
“Wij zijn op uw stichting gestuit doordat wij een vakantie naar Vietnam hebben geboekt via www.Riksjaonline.
nl (www.vietnamonline.nl). Wanneer je via hen boekt, bieden ze je de mogelijkheid aan om € 12 te schenken aan
Stichting Child Surgery Vietnam. Toen wij terugkwamen van een heerlijke vakantie hadden wij de behoefte iets
terug te doen voor de mooie tijd die wij er hebben gehad. Toen ben ik op internet gaan kijken en weer op uw
stichting gestuit. Het geeft ons vertrouwen dat Riksjaonline u steunt. Bovendien spreken de projecten ons aan en
komt de werkwijze efficiënt over.”
De heer Goeijenbier:
“Wat voor mij belangrijk is, is dat er hulp wordt geboden aan mensen die dit zelf niet – of bijna niet – kunnen
realiseren/organiseren door een organisatie met een lage overhead (20% praten en 80% doen). Het keurmerk
‘Goede Doelen’ is voor mij ook belangrijk, want ik wil er zeker van zijn dat mijn schenking niet in verkeerde handen
terecht komt. Bovendien wil ik een doel steunen dat mensen niet ontmoedigt/demotiveert zelf in actie te komen.

Wat ik prettig vind aan Stichting Child Surgery Vietnam is dat de mensen die geholpen worden hier hun levenlang
mentaal en fysiek voordeel van ondervinden. Jullie werken met lokaal medisch personeel waardoor kennis en
ervaring zich ook nog ontwikkelt. Uit mijn jeugd (NOS journaal) ken ik Vietnam als land dat door oorlog geteisterd
werd. Gelukkig is die oorlog voorbij, en jullie bevestigen het beeld dat er “van buiten” ook goeds kan komen.”

Dankzij onze donateurs kunnen we kinderen zoals Bui Duc Thanh weer laten lachen en een beter leven geven.
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Uitgelicht
Wij laten graag zien welk verschil er gemaakt kan worden met een - voor ons vaak - kleine ingreep. Om jullie hier
een indruk van te geven, lichten we een aantal geslaagde operaties in Hanoi uit.

Naam: Hoang Ngoc Tien
Leeftijd: 36
Type beperking: Hypospadie (verkorte plasbuis)
Donatie van CSVN: 2,503,500 VND (ruim € 100)
Tien is al ruim tien jaar getrouwd, maar heeft nog geen
kinderen vanwege zijn beperking. Hypospadie is makkelijk te verhelpen, maar Tien’s ouders hadden geen geld
voor een behandeling toen hij jong was.
In oktober 2014 heeft Tien ons benaderd tijdens het
operatieproject van Center II in de Quang Ninh Province. Hoewel hij eigenlijk te oud is om in aanmerking te komen
voor het project, is Center II bereid hem te helpen. Dr. Nguyen Viet Hoa (pediatrisch chirurg) verwijst Tien naar het
ziekenhuis in Hanoi (Viet Duc Hospital). Daar aangekomen moet hij een aanbetaling doen van 10 miljoen VND
(€ 414,06). Tien staat op het punt om op te geven en naar huis te gaan, maar Center II belooft hem dat de ziekenhuiskosten betaald worden.
Op 14 april wordt Tien ontslagen uit het ziekenuis. De operatie is goed gelukt en Tien hoeft niet meer terug te
komen. Het ziekenhuis geeft hem het bedrag van 9,988,000 VND (€ 413,57) terug, dit betekent dat Tien slechts
12,000 VND (€ 0,50!) moest betalen aan ziekenhuiskosten. Center II heeft hem ondersteund in zowel de ziekenhuiskosten als de vervoers- en verblijfskosten voor een totaalbedrag van 2,503,500 VND (€ 103,66).
Tien is ons erg dankbaar en heeft weer hoop om samen met zijn vrouw een gezin te stichten in de toekomst.

Naam: Pham Trung Kien
Type beperking: Ptosis (laagstand van het bovenooglid)
Kien is in april geopereerd in het National Eye ziekenhuis. Zoals je kunt zien op de foto’s hieronder, is het resultaat
een stuk beter. Zulke mooie resultaten zijn altijd een zeer waardevolle motivatie voor de ons om deze missie door
te zetten! En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zonder jullie hulp was dit niet gelukt. Bedankt!

Voor de operatie 					

Na de operatie
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Nieuwsflits
Nieuw project
Van 22 tot 28 maart jl. zijn er weer kinderen geopereerd in de provincie Quang Ninh. Ditmaal is de tweede helft
van de provincie aan bod gekomen. Eind vorig jaar is er een fieldscreening gedaan naar kinderen die bij ons
programma passen. Bij een fieldscreening komt iedereen tevoorschijn in hoop op verbetering. Maar een eerder
afgezette been of arm kan echt niet meer worden teruggegeven. Op dit moment staan er 130 kinderen op de lijst
plus nog een 20-tal twijfelgevallen. Deze selectie is voortgekomen uit een grote groep van 750 kinderen.
Deze laatste groep wordt tijdens de operatieweek nog een kritisch bekeken door de experts om te bepalen wat er
gaat gebeuren. Sommigen hoeven niet echt onder het mes, anderen worden naar Hanoi doorgestuurd. En spijtig
genoeg moet misschien aan een enkeling worden meegedeeld dat een operatie niet verder zal helpen, en er dus
geen operatie zal plaatsvinden.

Bezoek revalidatiecentrum Thai Nguyen
Een onverwacht contact met Yvette Wolterinck van EyeScream heeft geleid tot een bezoek aan het revalidatiecentrum van Thai Nguyen, het dorp waar een operatieweek plaatsvond in 2014. Omdat er tijdens haar bezoek tevens
een chirurgenbijscholing plaatsvond, ontstonden er veel mooie fotomomenten.
Yvette heeft ons een serie voor eigen gebruik afgestaan. In de fotogalerie van Yvette op onze website kunt u dat
bekijken: www.childsurgery-vietnam.org/Yvette.

Chirurgen die deelnemen aan de bijscholing in Thai Nguyen.

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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