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Bezoek aan Vietnam 
 
De stichting streeft ernaar de lopende projecten elk jaar te bezoeken om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling 
van deze projecten. Tevens wordt onderzoek gedaan naar nieuwe projecten  en bekeken welke hulpgoederen nodig 
zijn voor scholen en arme gezinnen. 
 
Microkrediet programma ‘VROUWEN IN BEWEGING’  

Ben Tre provincie is een arme provincie in de Mekong Delta van Vietnam. De belangrijkste inkomstenbron van arme 
mensen die op het platteland leven, komt uit de landbouwproductie. Het verbouwen van rijst, het telen van fruit en 
het houden van dieren zijn de meest voorkomende mogelijkheden om in de levensbehoefte te voorzien. Deze be-
drijfjes zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een microkrediet biedt de mogelijkheid voor de arme 
vrouwen (meestal huisvrouwen) kleine leningen af te sluiten, zodat zij kunnen investeren in kleine huishoudelijke 

bedrijven. Hierdoor kunnen zij een klein inkomen genere-
ren. N.a.v. het bezoek aan diverse gemeenschappen in Ben 
Tre, vorig jaar, heeft de stichting besloten een van deze 
gemeenschappen te ondersteunen d.m.v. een donatie. Dit 
programma, 'Vrouwen in Beweging', wordt begeleid door 
het Medisch Comité Nederland Vietnam. De donatie waar-
mee de stichting dit project ondersteunt, wordt volledig ten 
doel gesteld aan de microkredieten voor de vrouwen in 

deze gemeenschap. Alle overheadkosten worden door het MCNV bekostigd. 
Vanaf augustus 2016 hebben het projectmanagement en de MCNV medewerkers verschillende potentiële gemeen-
ten in het Binh Dai district (Ben Tre provincie) bezocht en zij vonden dat de Thoi Lai gemeenschap het meest geschikt 
was; de armoedecijfers zijn hier zeer hoog. De Vrouwenunie in dit district heeft goede ervaringen met microkrediet 
management. Na het afronden van het papierwerk voor de uitbreiding is, van 2 t/m 4 november 2016, een bijeen-
komst georganiseerd.  
Vervolgens is de Vrouwenunie gestart met een trainingspro-
gramma voor de groep vrouwen, die zich heeft aangemeld 
voor het microkrediet en in groepsverband wil werken. De 
trainingen omvatten o.a. het motiveren en ondersteunen 
van de vrouwen, de boekhouding, verantwoordelijkheden 
en rechten van de leden. Na de training geeft dit de vrou-
wen meer zelfvertrouwen en weten ze dat ze op elkaar kun-
nen rekenen.  
Elke vrouw, die een lening wil, moet hiervoor een aanvraagformulier invullen. Samen met de groepsverantwoordelij-
ken wordt een plan opgesteld voor de investering van de leningen voor productieve doeleinden. De districtsmanager 
beoordeelt elke leningaanvraag en beslist vervolgens, of deze aanvraag wordt geaccepteerd.  De eerste leningen, 

aan de vrouwen van de Thoi Lai gemeenschap, zijn op 10 
december 2016 uitgegeven aan 81 vrouwen.  
Een deel van de lening is besteed aan het bouwen van hele 
grote watercontainers. Dit heeft te maken met de enorme 
droogte in dit gebied. Op deze manier kunnen ze veel meer 
regenwater opvangen; tegelijkertijd wordt er ook bespaard 
op de uitgave om regenwater te moeten kopen. Een aantal 
leningen wordt gebruikt voor veehouderij en kleine han-

delsdoeleinden, zoals winkeltjes en restaurantjes. Het is de bedoeling dat de leningen voor veehouderij en handels-
doeleinden in de komende periode meer zullen toenemen. De maandelijkse afbetaling wordt gedaan met een kleine 
rente. Het geld komt in een fonds om andere vrouwen weer te kunnen ondersteunen met een krediet. Daarnaast 
worden ook kleine huisjes gebouwd van de opbrengst van de rente voor de meest arme vrouwen binnen de gemeen-
schap. Zij proberen op verschillende manieren een beetje 
geld te verdienen. Sommige hebben een tuintje met cocos– 
of mangobomen, andere knippen het gras van de buren of 
verwerken gedroogde palmbladeren, voor o.a. dakbedek-
king. Tijdens ons bezoek bij de Thoi Lai gemeenschap heeft 
de maandelijkse vergadering plaatsgevonden. Deze vergade-
ringen worden door de groepsleiders en de Vrouwenunie 
geleid en zijn belangrijk. Er worden ervaringen uitgewisseld, 
de vrouwen krijgen advies en tevens betalen zij hun maandelijkse aflossing.  Daarnaast is ook het sociale contact met 
de andere leden van de groep een belangrijk aspect. De vrouwen kunnen veel van elkaar leren en stimuleren elkaar. 
Het is mooi om te zien hoe positief en enthousiast deze vrouwen zijn.  Na de vergadering hebben wij een aantal 
vrouwen thuis bezocht, wat heel bijzonder is. Tijdens deze bezoeken hebben we wederom  kunnen constateren dat 
hulp dringend nodig blijft! Een uitgebreid verslag vindt u op de website. Binnenkort zal ook een verslag over 2017 op 
de website worden geplaatst. (Engelstalig) 
 

Hulpverlening waar dit het hardst nodig is… 

…daar staat Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië voor…  



Verslag van de schoolbezoeken in het Tây Giang district 
In het Tây Giang district is een aantal scholen wederom ondersteund met hulpgoederen. Samen met Phi en in over-
leg met Mr. Ky, is geïnventariseerd welke goederen nodig zijn en voor welke scholen. Daarnaast is, in overleg met de 
Vrouwenunie in Tây Giang, ook een aantal arme gezinnen ondersteund met voedselpakketten en dekens.  
In alle vroegte zijn we vertrokken naar de Laotiaanse grens, om daar de eerste drie scholen te bezoeken. Aangeko-
men bij het immigratiekantoor, waar wij ons altijd moeten melden voor we de bergen in mogen, konden we niet 
meer verder. De weg naar boven was onbegaanbaar door 'wegwerkzaamheden' en uiteindelijk was het alleen moge-
lijk voor de truck met goederen, de afgelegen scholen in dit gebied te bereiken. Wij waren genoodzaakt te wachten 
tot de leerkrachten van de scholen ons kwamen ophalen; vervolgens werden we op de motor naar boven gebracht. 
Daardoor liepen we vertraging op, want een onbegaanbare weg op een motor levert veel hindernissen op.  
Eindelijk aangekomen bij de scholen waren de kinderen blij ons te zien en konden de goederen uit de truck  gehaald 
worden. Voor de Truòng PTDTBT Tiêu hoc Ch’om en Truòng PTDTBT BT THCS Liên Ch’om-Gari hebben we muskieten-

netten, dekens, bamboo slaapmatjes, jacks, uniformen, 
eettafels en noodles georganiseerd. En voor de Truòng Mau 
giá Liên xã Ch’om-Gari zijn kleding, schoenen, pennen, 
schriften en een televisie, voor speciale leerprogramma’s, 
ingekocht. Aangezien er maar één weg naar deze scholen 
gaat, moesten we ook weer op dezelfde manier terug naar 
beneden. Wederom een tocht met hindernissen. Beneden 
aangekomen konden wij onze tocht vervolgen naar de vol-

gende drie scholen in het district Xã Dang. Gelukkig over een redelijk begaanbare weg zonder al teveel problemen. 
Ook op de scholen Truòng PTDTBT TH&THCS xã Dang, Truòng Mau giá Liên xã Dang en Nguyen van Troi School wer-
den we welkom geheten door vrolijke, wat verlegen, kinde-
ren en de leerkrachten. Deze scholen hebben wij kunnen 
ondersteunen met bamboo slaapmatjes, dekens, noodles, 
eettafels, schooltassen, kleding en schoenen. In samenwer-
king met de Vrouwenunie, die in dit gebied werkzaam is, is 
een aantal arme gezinnen ondersteund met dekens en een 
voedselpakket. Het is zo fijn om mee te maken hoe blij en 
dankbaar iedereen is met de hulpgoederen.  
Met een goed gevoel kunnen we weer terugkijken op een geslaagd project in de bergen. 
  
Project met Vietnam Health Improvement Projects (VNHIP) voor kinderen met HIV 
Tijdens ons bezoek vorig jaar, hebben we kennisgemaakt met Dr. Ho Sy Quang, destijds arts voor het MCNV in Dong 
Ha in de Quang Tri provincie. Sinds eind vorig jaar zet hij zich in voor kansarme mensen bij het Vietnam Health Im-
provement Project (VNHIP) in Da Nang; opgericht in 2008 door Dr. Josh Solomon. De organisatie startte een kliniek, 
waar kansarmen terecht konden om kosteloos aandoeningen te laten behandelen.  Hun missie is om bij te dragen 
aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van kansarme mensen.  

Dr. Quang zet zich o.a. in voor kinderen met HIV, een groei-
end probleem in Vietnam. De ziekte blijft vaak jarenlang 
onopgemerkt. Deze families zijn moeilijk te vinden omdat 
HIV een belangrijk sociaal stigma heeft gecreëerd in Viet-
nam. Wanneer ontdekt wordt dat een kind HIV heeft, wor-
den de families veelal gemeden, verbannen uit de gemeen-
schap en kunnen de kinderen niet naar school. Vanwege dit 
stigma verplaatsen families zich regelmatig. Ze schakelen 

geen medische zorg in, waardoor hun kinderen niet getest worden op HIV. Gelukkig zijn er ook kinderen, waarvan 
wel bekend is dat zij HIV hebben en zodoende geholpen kunnen worden door het HIV center in Da Nang. Bij dit HIV 
center zijn de kinderen onder controle en krijgen zij medicijnen. 
We hebben een bezoek gebracht aan het centrum en ook was het mogelijk een gezin te bezoeken, waarvan de ou-
ders en een van de kinderen aan HIV leiden. De kinderen, 
die HIV hebben, hebben vaak al één of beide ouders verlo-
ren en wonen bij hun grootouders, soms in een pleeggezin 
of in een opvanghuis. Er bestaat veel angst en misverstand 
over deze ziekte in Vietnam. Deze situatie heeft veel impact 
op hun leventje: de kinderen missen de warmte van een 
gezin en hebben vaak geen vriendjes en of vriendinnetjes. 
Ze hebben geen zelfvertrouwen en zijn angstig.  
VNHIP heeft een trainingscursus ontwikkeld voor een eerste groep kinderen in Da Nang. Een interactieve cursus, 
waarin de kinderen op een actieve en speelse manier leren omgaan met hun situatie. Om de twee weken krijgen zij 
een specifieke opdracht, die zij met elkaar bespreken en uitwerken. Het uiteindelijke doel is de kinderen alle tools 
mee te geven, die zij nodig hebben in de maatschappij. Daarnaast leren ze meer vaardigheden en daardoor ontwikke-
len ze meer zelfvertrouwen, iets dat zij in hun jonge leven onterecht hebben gemist. De stichting ondersteunt deze 
trainingen door financieel bij te dragen. Zij hoopt van harte dat deze kinderen hun dromen ook kunnen verwezenlij-
ken. Een verslag van Dr. Quang, het bezoek aan het HIV center en een familie vindt u ook op de website.  

Bijdrage Door uw donaties kunnen wij blijven bijdragen aan de leef– en leeromstandigheden van veel mensen. 
Zij hebben onze steun hard nodig! Met deze nieuwsbrief hebben wij u een indruk willen geven van de laatste projec-
ten, die in 2017 zijn gerealiseerd. Op de website vindt u meer foto’s en verslagen over onze projecten (Engelstalig) 
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