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Eigenlijk is de periode tussen de tweede nieuwsbrief van juni 2007 en deze derde te lang
geworden, daarvoor bieden we onze welgemeende verontschuldiging aan. U vertellen
over de gang van zaken en de behaalde resultaten dient net als de overige
beslommeringen evenwichtig in het totaal te staan. We zullen proberen om het te
verbeteren.

Er is sinds maart veel gebeurd.
Dit is vanuit meerdere invalshoeken te beschrijven. Zoals het aantal geholpen kinderen in
2007: ongeveer 350, het aantal afgewikkelde projecten: 5, deelneming aan een
provinciale screening die zicht gaf op de totale behoefte aan operaties, een internationaal
samenspel met de Hanoi International Womens Club. En in Nederland: steun van
scholen, een mooie tentoonstelling, een sponsorcontract met Impulsis.

De provincie Lai Chau.
Het lijkt erop dat zich in deze provincie duidelijk vorm krijgt wat ons voor ogen stond.
Hulp bieden aan kinderen in een zeer arme streek, tot in de verste uithoeken toe, ze
actief opzoeken en met een breed spectrum aan medische hulp werken.
Eerder vertelden we al dat we in november 2006 in het verre Lai Chau werkten met een
mobiel team en dat we dat toen voor het eerst
hadden ingezet. Een experiment waar al
meteen duidelijk de loftrompet over werd
uitgestoken. Dat was ons derde project
waarbij 42 kinderen werden geopereerd aan
orthopedische zaken en aan brandwonden. We
keerden er in maart 2007 terug en toen in een
bredere samenstelling van specialisten,
waardoor er ook schisis en urologische
problemen konden worden aangepakt. De
aanvraag was gesteld ten behoeve van 60
kinderen, door onverwachte toeloop werden
het er ruim 100. De vorige nieuwsbrief
vertelde daar uitgebreid over, dat was een
waarnemingsverslag.
In oktober 2007 is er een screening geweest
waarbij alle 90 dorpen in Lai Chau aan een
medisch-sociaal-educatief onderzoek werden
onderworpen. Dit was in het kader van een
breed onderzoek ten behoeve van het opzetten van een provinciaal CareCenter. Dat zou
in 2012 in vol bedrijf moeten zijn. We hebben daar wat aan bijgedragen. Uit deze
screening ontvingen wij relevante gegevens waarmee wij onze plannen kunnen
realiseren. Het bleek dat er een groep van 270 kinderen voor een operatie in aanmerking
zou komen zoals dat bij onze plannen past.
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In december 2007 zijn we er weer teruggekeerd om opnieuw een groep van ruim 100
kinderen te behandelen. Er resten nu nog 170 bekende gevallen. Het is begrijpelijk dat
we dit graag in de loop van 2008 willen afhandelen. Bijvoorbeeld in twee grote projecten.
Dat impliceert dat we er dan “klaar” zijn!
Klaar is betrekkelijk, je ben nooit klaar als het om geboorte aandoeningen gaat, en
spijtig genoeg zullen zich opnieuw ongelukken voordoen. Door er met een team van
specialisten op af te gaan wordt veel nieuwe kennis en ervaring overgedragen aan de
locale artsen. Deze zullen nu beter in staat zijn om nieuwe probleemgevallen het hoofd te
bieden. Wat zich nu ook heeft gerealiseerd is dat al die kinderen die jarenlang geen
passende hulp kregen eindelijk hun kans kregen op een (meer) normaal leven. De
lichaamsfunctie is verbeterd, de sociale acceptatie is vergroot.

Samenwerking met Impulsis
Impulsis is het gezamenlijke loket van Edukans, ICCO
en Kerk in Actie voor ontwikkelingssamenwerking.
Impulsis bood de mogelijkheid om financieel aan onze
projecten bij te dragen. Zij hebben oog voor de kleinere
initiatieven die dikwijls korte lijnen met het werkveld hebben en ook goed (toe)zicht op
de bestedingen. Wij hebben een plan ingediend wat als ambitieus werd ervaren maar wat
een kans kreeg. Het omhelst hulp aan 400-500 kinderen in 2007-2008. Dit ontwikkelt
zich goed.

Samenwerking met de Hanoi International Women Club HIWC.
In het maartproject was de toeloop van hulpzoekenden zo groot dat de speelruimte van
het beschikbare budget voor een zomerproject moest worden aangesproken, een geheel
onverwachte ontwikkeling. Wetend dat de HIWC
zich al lang bezig houdt met o.a. hulp aan
kinderen, hebben we toenadering gezocht. Ze
hebben zich graag met een aanzienlijke bijdrage
aan onze zijde geschaard. Dat betekende dat we
opnieuw met een uitgebreid medisch team op pad
konden gaan en weer brede hulp konden bieden.

Hulp vanuit scholen in Nederland
Drie basisscholen schoten ons te hulp. Twee met
een sponsorloop en een met een kerstactie.
Op twee scholen hebben we aan de hand van
projectfoto's aan kinderen uit diverse groepen
duidelijk kunnen maken waar ze aan meehielpen.
Door deze in te bedden in een verhaal over de eigen situatie kon duidelijk worden
gemaakt welk effect een operatie eigenlijk had. Vooral de middengroep stelde veel
vragen.

Tentoonstelling.
In de vorige nieuwsbrief noemden we Mirjam Letsch. Naast foto-journaliste is zij
antropologe en voorzitter van stichting Duniya. Zij bezocht ons maart-project en raakte
betrokken op ons werk. Zij keerde nog twee keer terug. Met haar materiaal en steun van
het NCDO richtte ze een tentoonstelling in. Haar portretten hebben we aangevuld met
een eigen inzageboek waar ons werk en werkwijze werd uitgedrukt. In Groningen,
Blaricum, Groenlo en Naarden is dit werk getoond en oogste veel bijval.

Overige projecten
In de provincie Lao Cai (de noordelijke buur van Lau Chau) werd een project voor
oogproblemen uitgevoerd. Opnieuw met hulp van een specialist uit Hanoi.
Verder werden in het Orthopedic Rehabilitation Center ORC in Thai Nguyen een aantal
kinderen uit de oostelijk daarvan gelegen provincie Lang Son geholpen. In Thai Nguyen
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hebben we onze eerste twee projecten kunnen laten lopen, de ORC verleent alleen
orthopedische hulp. Er is een grote behandelcapaciteit die nagenoeg niet wordt
aangesproken door geldgebrek. De ORC biedt tevens gelegenheid tot revalidatie door
middel van langdurige fysiotherapie.

Verdere plannen
In 2008 willen we graag ons doel halen, 400 maar liever 500 kinderen opereren. We
zoeken daarbij natuurlijk uw steun. Meestal lijkt dat een greep in uw portemonnee te
worden, maar u kunt ons ook zo goed helpen door ons bij anderen in de belangstelling te
brengen. Bijvoorbeeld bij scholen en kerken, de “i.p.v. bloemen”-situaties (verjaardagen
openingen, jubilea), er doen zich meer situaties voor dan u denkt waarbij we in de
aandacht mogen staan.

ANBI
De belastingwetgeving is met ingang van 2008 aangescherpt. Alleen de als Algemeen Nut
Beogende Instellingen ANBI zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. En alleen giften aan een
ANBI mogen bij de inkomsten belasting als mogelijke aftrekpost worden bezien.
Wij hebben deze nieuwe ANBI status verkregen. Het is op de website van de
belastingdienst met het daartoe bedoelde zoekprogramma te vinden, gebruik daarbij de
zoekterm “child”.

ISF.
We hebben ons aangesloten bij het Instituut voor Sponsoring en Fondswerving ISF. De
meeste lidmaatschappen zijn voor ons te duur, deze is dragelijk. Belangrijker is dat we
de gedragscode van het ISF hebben ondertekend. Dat wil zeggen dat we ons ten aanzien
van fondswerving en ten opzichte van andere charitatieve instellingen netjes zullen
gedragen.

Keurmerk.
Het CBF keurmerk is voor ons te duur. Met onze open houding, het vertrouwen van
Impulsis, de ANBI en ISF, en de toetsing van ons
laatste jaarverslag op transparantie door
PricewaterhouseCoopers hopen we daarvoor
voldoende tegenwicht te hebben.

Nawoord.
We kunnen terugzien op een mooie ontwikkeling.
Eind 2004 viel structurele hulp weg en in 2007
hebben we die al bijna weer hersteld. Al is het met
ad hoc middelen, het staat er toch maar, dit geeft al
veel voldoening! 2008 brengt naar we hopen meer
structuur aan en zouden we aan een planning op wat
langere termijn kunnen werken. Dat helpt om op
enkele plaatsen tegelijk te werken en om wat
regelmaat in terugkeer te bewerkstelligen.
Met vriendelijke groet,
Jo Koster, voorzitter

Blijft u ons steunen?
RABO 1097.32.243
KvK 32108816
ANBI - lid ISF
info@childsurgery-vietnam.org

Stichting CHILD SURGERY – Viet Nam
Spoorlaan 11, 1406SR Bussum
Tel. 0031 (0)35 6914333
www.childsurgery-vietnam.org
De inhoud van deze nieuwsbrief mag alleen onder
bronvermelding worden overgenomen.
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