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Het is wat laat geworden met het uitbrengen van deze eerste nieuwsbrief. Niet alleen
door het gericht zijn op het heden, maar ook nog het navoelen wat achter ons ligt en dan
verder het al uitreiken naar wat komen gaat. Het is de hoogste tijd om u te laten weten
wat er zoal is gebeurd, waaraan we uw giften hebben besteed, wat er mee bereikt is en
op welke wijze dat gebeurde.

Het oprichtingsjaar 2005
Hierin is het gehele traject van idee naar realisatie doorlopen. Familie en vrienden gaven
de eerste financiële steun. Om de kring groter te maken werd een (kosteloze) website in
de lucht gebracht. Hiermee wilden we veel aspecten laten zien van de stichting.
Eind 2005 waren we in staat om een eerste bescheiden groep van 10 kinderen te laten
helpen.

2006
Brandend van ongeduld moesten we wachten tot na het Vietnamese nieuwjaar TET. Dit
bestrijkt in feite een hele periode waarin families in al hun geledingen hun onderlinge
contacten hernieuwen. Dat strekt zich nog verder uit naar buren, werk, eigenlijk naar
iedereen met wie je van doen hebt. Vakantie houden is een zeer persoonlijke
aangelegenheid, alleen als je je dat kunt permitteren. De TET periode compenseert dat in
de volle breedte. Op de website is dit wat mooier verwoord.

Eindelijk het eerste project
We konden met de giften van 2005 een eerste
project uitvoeren. Een groep kinderen opereren
uit de provincie Thai Nguyen, 80 Km boven
Hanoi. Deze behandeling vond plaats in het
Orthopedic Rehabilitation Center (ORC) van Thai
Nguyen. We mikten op 10 kinderen, door goed
financieel beheer van onze mediator aldaar
konden we er 16 helpen. Voornamelijk met
orthopedische chirurgie.
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En vervolgens een tweede project
Tegen de zomer aan hebben we in een tweede project opnieuw een groep kinderen
kunnen helpen. Deze vonden we in de provincie Ha Giang, 320 Km hoog boven Hanoi
tegen de Chinese grens aan. We hebben ze vanuit de provincie naar de ORC van Thai
Nguyen laten brengen waar ze werden behandeld. Een wat lastiger af te handelen
project. Door ons op een grotere groep te richten bleven ook hier de kosten zeer binnen
de perken. We richtten ons aanvankelijk op 20 kinderen, er werden er 23 geholpen. In
deze groep waren veel kinderen met brandletsel, er werd veel plastiekreconstructieve
chirurgie uitgevoerd.
Daarnaast konden we in twee gevallen
steun verlenen aan zeer arme families
met ernstig gehandicapte en niet meer te
behandelen kinderen, door ze in staat te
stellen middels werk- en fokvee een
begin te maken met een betere
inkomsten verwerving. Dit vertaalt zich in
meer tijd voor de verzorging van de
kinderen.

Ook hebben wij een vijftal jonge gehandicapte vrouwen die in een vakopleiding zaten aan
een betere mobiliteit geholpen door twee speciale fietsen en drie aangepaste driewiel
rolstoelen ter beschikking te stellen. We richten ons in hoofdzaak op de leeftijdsgroep
van 6 tot 16 jaar, maar we sluiten ons hart niet voor mensen die van jongs af aan zich
met hun handicap hebben moeten behelpen. Van geval tot geval bekijken we dit.

En toen nog een derde project
Intussen is ook ons derde project gereed
gekomen. Vanuit de provincie Lai Chao,
noordwestelijk gelegen tegen de grenzen
van Laos en China aan, bereikte ons een
hulpvraag voor 38 kinderen. Dit ligt
ongeveer 450 Km van Hanoi af. De
aanpak werd anders. Met een mobiel
team, bestaande uit enkele zeer
geoefende artsen, zijn we deze keer naar
de kinderen toe gegaan in plaats van ze
op te halen. Veel comfortabeler voor
zowel de kinderen als de families. Er vond
een samenspel plaats met het lokale

bestuur en ziekenhuis in de hoofdstad
van Lai Chao. De lokale artsen daar
namen deel aan de operaties en er vond

kennis- en ervaringsoverdracht plaats. Na
gedegen instructie over de nabehandeling
en nodige fysieke training, keerde dit
team terug. In de tweede week van
november 2006 heeft zich dit afgespeeld.
Na 14 dagen keerde een arts naar Lai
Chao terug om gips te verwijderen en
een controle te verrichten.
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We realiseren wat we beoogden
We bewijzen intussen wat we beweren: we zoeken de kinderen op in de meest afgelegen
gebieden en geven ze betere levenskansen. Gebieden waar de armoe heerst, en het
schier onmogelijk is om hulp in te
roepen, door ernstige beperkingen in het
systeem van gezondheidszorg. Hopelijk
keert zich dat ten goede, maar daar
zullen nog vele jaren overheen gaan. Dit
jaar kunnen we met gepaste trots
terugblikken op ongeveer 85 geholpen
gevallen. We hadden herstel van de
oude hulpsituatie met 400 gevallen per
jaar op het oog, het is dunkt ons een
mooie aanloop geworden.

Plannen voor 2007
Voor volgend jaar hopen we in de lente met een vierde project, een groep van 50
kinderen, te kunnen starten. Weer moeten we de periode rond TET afwachten.
Symbolisch bezien zou het anders geen goede start zijn.
Financieel is dat plan nog niet rond. Het is ook nog niet duidelijk of we dan al een tweede
ronde gaan maken langs de eerdere projecten, dat zou tevens gelegenheid bieden om
eventuele vervolgoperaties uit te voeren. Of dat we ons werkterrein al met een nieuwe
provincie kunnen gaan uitbreiden. Misschien gaan we op twee plekken in kleiner verband
aan de slag, de keuzes worden later gemaakt. Maar dat we er mee doorgaan is zeker!

Waarneming
Aanvankelijk hadden we met het derde project willen meelopen om er uitgebreid verslag
van te kunnen doen. Dit is uitgesteld naar het voorjaar, bij de vierde project. Dat wordt
dan, net als bij de bezoeken in eerdere jaren, een uitgebreidere privé reis. Het land met
de mensen heeft mezelf behoorlijk te pakken.

Fondswerving
We hebben uw sympathie voor ons werk ondervonden en wel in een vroeg stadium. Daar
zijn we u zeer dankbaar voor.
Intussen hebben we ons bestuur verstevigd met secretaris en penningmeester.
Ook heeft de belastingdienst ons aangemerkt als algemeen nut beogende instelling,
volgens de artikelen 32.1.3 en 33.1.4 WS. (Voorheen art. 24). Dat biedt ons de
gelegenheid hogere bijdragen te ontvangen zonder afdracht van successie- of
schenkingsrecht. Daarnaast kan binnen de sfeer van de Inkomsten Belasting, binnen de
daar geldende regels, aftrek plaats vinden.

Met vriendelijke groet,
Jo Koster
voorzitter
Spoorlaan 11, 1406SR Bussum
Tel. 0031 (0)35 6914333
www.childsurgery-vietnam.org
info@childsurgery-vietnam.org
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