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De Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië stelt zich ten doel om particuliere initiatieven op het gebied van on-
derwijs en gezondheidszorg te ondersteunen. De stichting bestaat sinds 1998 en is opgericht door Monique 
Smiers. De aanleiding hiervoor was de inzameling van medische instrumenten en medicijnen ten behoeve van 
een private kraamkliniek in Hoi An in centraal Vietnam. 
Vooralsnog beperkt het aandachtsgebied van de stichting zich tot het gebied in en rondom Hoi An. 
 
In 2004 heeft de Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië opnieuw een bezoek gebracht aan Hoi An (Vietnam). 
Samen met de contactpersoon in Hoi An is een inventarisatie gemaakt van de verschillende ondersteuningsbe-
hoeften. Op grond van deze inventarisatie en gevraagde offertes zijn een aantal projecten opgepakt. In deze 
nieuwsbrief vindt u een overzicht van de verschillende projecten zoals deze in 2004 zijn gerealiseerd. 

SScholen/onderwijscholen/onderwijs  
 
In Vietnam dragen de leerlingen nog altijd schooluniformen. Voor een 
aanzienlijk aantal kinderen zijn deze uniformen de mooiste kleren die 
zij hebben.Voor de kinderen en studenten van de Cam Kim school en 
het tehuis Cahors, die dit het hardst nodig hebben, heeft de Stichting 
complete uniformen laten maken. Hieronder vallen ook speciale uni-
formen, die belangrijk zijn voor bepaalde gelegenheden en bijeen-
komsten.  
 
Ook in Vietnam neemt de computer inmiddels een plaats in, binnen 
het dagelijkse leven. Hoewel de computer nog lang niet zo is ingebur-
gerd als bij ons in het Westen, wordt door een aantal scholen een be-
gin gemaakt met het gebruik van een computer voor administratieve 
en onderwijsdoeleinden. De gebruikte computers zijn veelal sterk ver-
ouderd en/of versleten. De Stichting heeft voor de scholen Cam Kim, 
Cam Thanh en Cam Ha school een eenvoudige computer aangeschaft, 
welke nu ingezet worden voor verschillende studieprojecten. 

SSanitairanitair  
 
In het Trung Tam Xa Hoi tehuis is in de loop van 2002 
een waterleidingsysteem aangelegd met behulp van een 
organisatie uit Saigon. Dat betekende een geweldige voor-
uitgang, zeker wanneer men beseft dat er voor die tijd al-
leen een waterput aanwezig was. Nu hebben de mensen 
water bij de hand, kunnen ze de was doen e.d. Kortom een 
stukje comfort hetgeen voor dit tehuis zeer welkom is.  
Dit soort instellingen/tehuizen zijn min of meer volledig 
afhankelijk van sponsoring; de regering doet niet erg veel 
om ze te ondersteunen. Een plan ten behoeve van basis 
sanitaire voorzieningen is wel ingediend  bij de regering, maar werd niet gehonoreerd. De leiding van het 
tehuis (Mr. Toi en Mr. Chi) heeft op ons verzoek een plan opgesteld ten aanzien van het benodigde sanitair. 

Op basis van dit plan heeft de Stich-
ting sanitair zoals toiletpotten, was-
tafels en tegels gekocht.  
Op dit moment wordt er terplekke 
hard gewerkt aan een plan en finan-
ciering voor de aanleg en installatie. 
Aangezien dit niet eenvoudig is, zet 
de Stichting zich in om dit op korte 
termijn te realiseren. 

Mr. Toi was erg blij mij te zien en hoopte dat 
wij hem zouden kunnen helpen met de noodza-

kelijke sanitaire voorzieningen zoals toiletten en 
douches met alle overige benodigdheden . 

” 
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Het nieuwe sanitair 

Blij met de nieuwe uniformen 
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BBijdrageijdrage  
  
De Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië verkrijgt haar financiële middelen uit sponsoring en donaties. Met 
deze brochure willen wij u een indruk geven van de projecten die wij in en om Hoi An reeds hebben gereali-
seerd en de plannen die er zijn voor nieuwe projecten. Wanneer u zich door de projecten van onze stichting 
aangesproken voelt, kunt u uw  bijdrage storten op ons rekeningnummer 51.28.57.326 van ABN Amro. 
Bijvoorbaat bedankt. 
                                                                                                                            Monique Smiers 

DDrinkwatervoorzieningrinkwatervoorziening  
 
In het algemeen is er in Vietnam geen betrouwbare 
drinkwatervoorziening. Ook wanneer een school of  
tehuis beschikt over stromend water, hetgeen lang niet 
altijd het geval is, is het water te vervuild om te kun-
nen drinken. Dit betekent dat er vaak gedurende de he-
le dag water gekookt moet worden om de mensen van 
drinkbaar water te voorzien. Het is heel goed mogelijk 
om in Vietnam aan waterzuiveringsinstallaties te ko-
men. Deze installaties zijn naar onze maatstaven ook 
nog zeer betaalbaar. Voor de scholen in de arme bui-
tenwijken van Hoi An zijn dit soort installaties echter 
niet te betalen. Van de overheid ontvangen de scholen 
maar een zeer beperkt budget, dat ternauwernood vol-
doende is om in de basis onderwijsbehoeften te voor-
zien. De ouders hebben geen geld om extra voorzienin-
gen in of voor de school te financieren. 
De Stichting heeft in 2004 aan de Cam An 2 school 
een waterzuiveringsinstallatie geschonken. Het gezui-
verde water wordt ook voor Cam An 1 school gebruikt, 
een paar kilometer verderop. 

TToekomst oekomst   
 
Zoals u in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen heeft de Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië een bijdrage 
kunnen leveren aan de leef- en leeromstandigheden van velen in en om Hoi An. Dit betekent echter niet dat er 
nu geen actie meer nodig is. In de toekomst willen wij blijven bijdragen aan o.a. de investering in nieuwe leer-
middelen voor de scholen zoals computers, leerboeken en groene schoolborden. Daarnaast willen wij geld be-
schikbaar stellen ten behoeve van waterzuiveringsinstallaties voor meer scholen en het Trung Tam Xa Hoi te-
huis. Het initiatief om een school voor doofstomme kinderen op te zetten willen we financieel ondersteunen. 
De Stichting wil het programma van het plaatselijke Rode Kruis helpen uitbreiden. Met dit programma wor-
den jaarlijks veel gezinnen in de moeilijke periode na de overstromingen van dekens en voedsel voorzien. Uit-
breiding hiervan betekent dat er nog meer mensen kunnen worden geholpen. 

Het doet me enorm goed om te zien 
hoe blij je iemand kunt maken met 

zeer beperkte middelen. Het feit dat je een 
bijdrage kunt leveren aan de verbetering 
van de toekomst van deze mensen, maakt dat ik met een goed gevoel afscheid kan ne-
men. Ik hoop dan ook dat we de volgende keer kunnen doorgaan met de zaken die we 
nu ingang hebben gezet. 
                                                                   

 ” 

“ 
Drinkwater in de Cam An nr 2 school 


