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Bezoek aan Hoi An 2010 
In 2010 is er wederom een bezoek gebracht aan Hoi An. Samen met de contactpersoon Phi is een 
inventarisatie gemaakt van de verschillende ondersteuningsbehoeften. Op grond hiervan is een aan-
tal projecten in gang gezet en afgerond. In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van de verschillende 
projecten, zoals deze in 2010 zijn gerealiseerd. Ook tijdens deze reis was het geweldig mee te ma-
ken hoe dankbaar en blij de mensen zijn met onze ondersteuning. Dankzij onze donateurs zijn deze 
projecten tot stand gekomen, waarvoor onze hartelijke dank. 

Le Do en Phu Dong school 
Het verkeer in Hoi An en omstreken wordt ook steeds drukker. Personenauto’s zijn in aantal toege-
nomen; daarnaast zijn de scooters niet meer weg te denken uit het verkeersbeeld. N.a.v. bezoeken 
aan een aantal scholen, is gebleken dat er behoefte is om de kinderen te leren om te gaan met deze 

nieuwe ontwikkeling. Op 2 scholen is een verkeerspleintje aangelegd. Zo 
zijn het centrum van Hoi An, een kruising, zebrapaden en stoplichten in een 
kleine vorm nagebootst. De kinderen krijgen op deze manier verkeersles, 
zodat ze kunnen omgaan met de toenemende verkeersdrukte in Hoi An 
centrum. Deze leerlingen komen veelal van het platteland en zijn niet ge-
wend aan het drukker wordende verkeer; ook zijn ze onbekend met de ver-
keersregels. De stichting is dan ook heel blij om hieraan te hebben kunnen 
bijdragen. Vanuit de overheid wordt hier geen aandacht aan besteed en zijn 
deze scholen afhankelijk van donaties. 

ANBI instelling 
De stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië is door de belastingdienst aangemerkt tot een Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover kunt u nalezen op www.belastingdienst.nl, onder 
het kopje zakelijk / bijzondere regelingen. 

Economisch gezien doet Vietnam het, ondanks de wereldwijde crisis, niet slecht. Natuurlijk komen 
er minder toeristen, maar men gelooft absoluut in Hoi An, als belangrijke toeristenstad. De ontwikke-
lingen gaan hier dan ook verder. Dat merk je aan alles: meer asfalt, meer personenauto’s, nog meer 
resorts en hotels. Het is een grote bron van inkomsten, zeker ook naar de toekomst toe en dus erg 
belangrijk. Alleen de allerarmsten zullen het er niet beter door krijgen; dit blijft een groot probleem. 
De stichting probeert op haar manier een steentje  bij te dragen voor deze groep en zal zich hiervoor 
blijven inzetten.   

Particuliere ondersteuning op het platteland 
Op het platteland wonen veel gezinnen die het heel erg moeilijk hebben, waarvan een aantal tijdens   
dit bezoek zijn ondersteund. Er is een inventarisatie gemaakt en zijn er zo’n 20 gezinnen opgenomen 
in het rijstproject. Dit houdt in, dat deze gezinnen tot eind december 2010 elke maand 10 kg rijst ont-
vangen. Het zijn gezinnen waarvan één ouder of beide ouders zijn overleden. Ook een gezin waar-

van de vader, na een dodelijk ongeluk te hebben veroor-
zaakt, in de gevangenis is terecht gekomen, omdat hij de 
boete niet kon betalen. Hij heeft daarvoor twee jaar cel 
gekregen. Een gezin waarvan de moeder probeert een 
beetje geld te verdienen op het land en de oma voor het 
kind moet zorgen. Dit gezinnetje hebben wij ondersteund 
met een fiets, zodat het meisje naar school gebracht kan 
worden en de moeder op de fiets naar het rijstveld kan. Er 
is veel meer behoefte aan deze vorm van ondersteuning; 

we proberen elk bezoek weer meer gezinnen op het platteland te helpen. Onze 
aandacht gaat hier absoluut naar uit. 



Trung Tam Xa Hoi tehuis voor bejaarden en gehandicapten  
 
Ook hebben wij weer een bezoek gebracht aan het tehuis. Op dit moment zijn er voor de directie van 
het tehuis geen prioriteiten. Er is voldoende eten en alle belangrijke voorzieningen zijn, in de loop der 
jaren, aangebracht. Hieraan heeft de stichting ook een groot deel bijgedragen. Het is heel fijn te ho-
ren dat men daarvoor heel dankbaar is. We hebben dan ook besloten om voor de bewoners zelf, de 
bejaarden, gehandicapten en het personeel, kleding te verzorgen. In Danang hebben we de stoffen 
op de markt ingekocht en is de kleding gemaakt, door een aantal ateliertjes in Hoi An.  
Tijdens vorige bezoeken aan het tehuis worden wij regelmatig rondgeleid, dit keer hebben wij ook de 
bovenverdieping van het tehuis weer bezocht. Het is heel schrijnend te zien dat er heel mismaakte, 
jonge mensen zijn bij gekomen. Het zijn veelal vrouwen van rond de twintig. Zij komen uit het wees-
huis waar, na een bepaalde leeftijd, geen plaats meer voor ze is. Zij komen dan terecht in het Trung 
Tam Xa Hoi tehuis, waar ze gelukkig de verzorging krijgen die nodig is. Deze rondleiding heeft mij 
zeer diep geraakt, vooral omdat we voor deze jonge mensen, helaas, niet veel kunnen doen.  
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Bijdrage 
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit sponsoring en donaties. In de afgelopen periode 
zijn er wederom veel donaties gedaan, waar wij heel erg blij mee zijn. Op deze manier kunnen wij 
blijven bijdragen aan de leef-en leeromstandigheden van velen in en rond Hoi An, zij die onze steun 
hard nodig hebben. 
Met deze nieuwsbrief willen wij u een indruk geven van de projecten die wij in 2010 hebben gereali-
seerd. Wanneer u zich door de projecten van onze stichting aangesproken voelt, kunt u uw bijdrage 
storten op rekening 51.28.57.326 van ABN AMRO.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank.      Monique Smiers, voorzitter 

Het Rode Kruis Hoi An  
Door deze instantie worden zo’n 25 bejaarden verzorgd, zij kunnen niet 
voor zichzelf zorgen en kunnen nergens heen. Zij hebben geen familie die 

voor hen kan zorgen. Van de overheid heeft deze in-
stantie geen steun en moeten het hebben van dona-
ties. De stichting heeft zich bekommerd om deze 
mensen en heeft 500 kg rijst en melk gedoneerd, zo-
dat zij weer even vooruit kunnen. De leidinggevenden 
en bejaarden waren de stichting hiervoor dan ook heel dankbaar. Een certifi-
caat is aan de stichting uitgereikt. Ook deze kleine instanties heeft uw hulp hard 
nodig.  

Het Rode Kruis Minh An, An Hoi Island 
 
Jonge gezinnen en oude mensen blijven aanklop-
pen bij het Rode Kruis. Het blijft een belangrijke 
instantie voor die mensen die hun hulp hard nodig 
hebben. Bij de bekende, speciale bijeenkomst zijn 
85 gezinnen ondersteund met rijst en dekens voor 
de komende wintermaanden. Het is geweldig te 
merken hoe blij men is met deze donatie.  

Cam Thanh School en Cam Ha School 
 
Ook de scholen hebben voortdurend behoefte aan ondersteuning. Voor 
Cam Thanh School hebben wij 2 nieuwe computers aangeschaft, ter ver-
vanging van oude computers die niet meer bruikbaar zijn gebleken. Voor de 
allerkleinsten van Cam Ha School hebben wij 2 schommels aangeschaft, dit 
ook ter vervanging van de oude, roestige schommels. 


