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Project ontwikkeling Huong Hoa district. 

Het doel van dit project is het ondersteunen van arme gemeenschappen in Huong Hoa district. In 2019 is 
reeds een start gemaakt met het verwerken en bewerken van bamboe en het produceren van kleine bam-
boeartikelen.  

Op dit moment zijn er drie etnische groepen in het Huong Hoa district, waarvan de jonge generatie een oplei-
ding heeft gevolgd voor het verwerken van bamboe tot het produceren van bamboeartikelen. De jonge men-
sen uit deze groepen en hun families (30 huishoudens) kunnen hierdoor een beter inkomen genereren en 
hun leefomstandigheden verbeteren. In 2020 zijn de productiemogelijkheden verbeterd en is het aantal 
groepsleden toegenomen tot 34 huishoudens.                                                                                              

Vooralsnog zijn er voldoende 
faciliteiten en is er gereed-
schap om in de productieacti-
viteiten te kunnen voorzien.  

Door het wisselvallige weer 
zijn er verschillende droog-
systemen ontwikkeld om het 
proces van de behandeling 
en verwerking van bamboe te 
verkorten en aan te passen. 

De basisopleiding voor nieu-
we leden wordt voortgezet, 
zo ook de opleiding voor ge-
vorderden.  

Er zijn geweldige stappen 
gezet en er zijn positieve 
plannen t.a.v. de verdere ont-
wikkeling van de productie, 
verwerking en marketing.  

Helaas hebben de COVID-19 
pandemie en ook de enorme 
natuurrampen in het afgelo-
pen jaar grote impact gehad. 
Daardoor zijn de productieac-
tiviteiten stil komen te liggen 
sinds eind juli 2020.  

Noodhulp voor projecten in Huong Hoa district in de provincie Quang Tri 

In het afgelopen najaar hebben hevige regenval en de 
overstromingen die daarop volgden, veel schade ver-
oorzaakt aan huizen, scholen, landbouwgrond, rijstvel-
den en het vee. In  grote delen van de provincie 
Quang Tri is de ravage enorm geweest en zijn de 
mensen in een klap alles kwijtgeraakt. Dit is ook het 
geval in de dorpen in het Huong Hoa district, waar 
MCNV haar projecten heeft lopen en waar HULZA de-
ze projecten ondersteunt.  

Vooral de bewoners in de hooggelegen dorpen in het noorden van het district zijn getroffen door deze vrese-
lijke natuurramp. Zo’n 500 huishoudens (2200 mensen) hebben noodhulp ontvangen. Een noodhulpactie was 
in gang gezet om deze mensen te kunnen helpen. 
HULZA heeft hieraan ook kunnen bijdragen: 

-Reparatie aan huizen en stallen 
-Voedsel en drinkwater, kookolie en visolie 
-Kleding voor kinderen en dekens 
-Huishoudelijke voorzieningen zoals watercontainers  
 en pannen 
-Boeken en ander schoolmateriaal voor kinderen 



Bijdrage 

Door uw donaties kunnen wij blijven bijdragen aan de verbetering van de leef– en leeromstandigheden van 
veel arme mensen. Zij hebben onze steun hard nodig! Met dit verslag hebben wij u een indruk willen geven 
van de lopende projecten in 2020.  

 

                                       WILT U OOK DONEREN? DAT KAN! BIJ VOORBAAT DANK! 
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Life Skill Training en Eindejaarsuitje voor kinderen met HIV/AIDS  

Naast de COVID-19 pandemie is de provincie Quang Nam (Centraal Vietnam) zwaar getroffen door natuur-
rampen. In Oktober 2020 heeft Vietnam te kampen gehad met vier stormen, aardverschuivingen en zware 
overstromingen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het leven en dagelijkse activiteiten van kinderen en 
familieleden. Sommige plaatsen waren geïsoleerd, er was geen elektriciteit, geen water of voedsel. Het le-
ven is volledig op zijn kop gezet, mede ook door de twee golven van de COVID-19 pandemie. Het leven 
voor de mensen is nu nog moeilijker geworden.  

Met de steun van HULZA heeft VNHIP 15 kinderen met HIV/AIDS de nodige financiële hulp kunnen bieden, 
zodat zij hebben kunnen deelnemen aan de Life Skill Training en hebben het traject ook positief afgerond. 

Een heel moeilijk jaar waarin we niet alle hiv-projectactiviteiten hebben kunnen realiseren, zoals het plan 
was. De eerste training heeft kunnen plaatsvinden direct na de eerste golf van COVID-19 en is afgerond 

 

Om het jaar toch een beetje 
leuk af te sluiten hebben we, 
i.s.m. met VNHIP, een uit-
stapje georganiseerd voor de 
kinderen en hun verzorgers. 
Het was de eerste keer dat 
zij een uitje meemaakten. De 
kinderen waren enthousiast 
en blij deze dag met andere 
kinderen mee te maken.  

                                                                                                            
Voor het eerst bezochten zij 
het dierenpark, waar ze ook 
een 4D film hebben beke-
ken. Er werden verschillende 
spelletjes gedaan en ook tra-
ditionele Vietnamese am-
bachtelijke dorpen bezocht.  

En...hebben zij enorm geno-
ten van een heerlijk lunch-
buffet.  

EEN ONVERGETELIJKE DAG!! 

  
De kinderen en hun verzorgers tijdens het eindejaarsuitje 


