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Bezoek aan Hoi An 2011 / 2012 

In december 2011 en juni 2012 is er wederom een bezoek gebracht aan Hoi An. Tijdens het (extra) bezoek in decem-

ber 2011 is er een schoolbibliotheek geopend. In deze nieuwsbrief kunt u hierover uitgebreid lezen.  

Dankzij u zijn alle projecten tot stand gekomen, waarvoor onze hartelijke dank. 

Economisch gezien doet Vietnam het nog steeds goed, ofschoon het toerisme vanuit Europa minder is. Chinese en 

Japanse toeristen zijn veelvuldig aanwezig. Opvallend is dat ook een groot aantal Vietnamezen zich een vakantie in 

eigen land kunnen veroorloven. Dit betekent wel dat de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt; velen zullen 

zich dit nooit kunnen permitteren. Daarnaast is het Russische toerisme enorm in opkomst.  

My Book Buddy en de Phu Dong school. In juli 2011 is de stichting Hulza in contact gekomen met de stichting My 

Book Buddy; deze stichting stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te 

zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare en afsluitbare boekenkast met boeken, die zijn afgestemd 

op de doelgroep. De boeken worden door de leerkracht uitgeleend aan de kinderen, die ze thuis kunnen lezen. Stich-

ting Hulza was enorm enthousiast over dit concept, een aanwinst voor scholen in Hoi An en omgeving. Een project 

waarbij de kinderen ontdekken dat lezen een plezierige bezigheid is, waarbij niet alleen zijzelf, maar het hele gezin 

kan ervaren hoe leuk lezen is. In het najaar van 2011 is het project in gang gezet voor de Phu Dong school in Hoi An. 

Naast de Cam Kim school op Cam Kim Island, is deze school de 2e school met dit fantastische leesproject. Een be-

zoek stond gepland voor half december, er moest dus nog heel veel gebeuren voor de 600 kinderen van de school. Om 

de opening van de schoolbibliotheek op tijd te kunnen realiseren, is alles in het werk gesteld om dit voor elkaar te krij-

gen. Er waren nog maar een paar maanden te gaan en alle kasten moesten nog worden geproduceerd, boeken en rug-

zakjes met logo nog worden besteld. Mede dankzij Phi, onze contactpersoon aldaar, is het gelukt en kon op 26 decem-

ber 2011 de schoolbibliotheek feestelijk worden geopend.  

En…...wat was het een groot feest! Alle kinderen en leerkrachten hadden zich verzameld op het schoolplein, het was 

een geweldige ontvangst. De toespraken voorafgaand aan de vlagceremonie waren bijzonder, de fotograaf was terplek-

ke om alles op film en foto vast te leggen. Na de overhandiging van de vlag was de schoolbibliotheek geopend. De 

vlag zal elke vrijdag op het schoolplein wapperen, zodat alle kinderen weten dat het de dag van het lezen is, een nieuw 

uitgekozen boek gaat dan weer mee naar huis. Op school wordt er ook meer aandacht geschonken aan het lezen, zo 

zijn er trainingsmodules om bijvoorbeeld spreekbeurten te oefenen. 

Na het officiële gedeelte werd gestart met het verdelen van de 

kasten, de boeken en de rugzakjes. Uit elke klas was een aantal 

kinderen gekozen om het materiaal in ontvangst te nemen en 

naar de desbetreffende klas te brengen. Dit ging gepaard met 

blije, serieuze gezichtjes, vrolijk gepraat en gejubel. In elke 

klas werd uitleg gegeven over de werkwijze en de doelstelling. 

Alle boeken hebben een nummer gekregen, zodat dit boek weer 

terug te vinden is op de bibliotheeklijst. In de klassen werden 

de stikkers dan ook direct op de boeken geplakt en de boeken 

netjes in de kastjes geplaatst. 

Echt fantastisch om te zien hoe blij iedereen was, van de allerkleinste tot de directeur. 

Enorm dankbaar waren de directeur en leerkrachten dat hun school hiervoor was gese-

lecteerd. Met een gevoel van geluk en dankbaarheid werd er afscheid genomen. Het 

was heel mooi om het concept My Book Buddy in Hoi An te kunnen realiseren. Een 

kort filmpje van de opening is te zien op www.mybookbuddy.nl, onder de link 

‘Landen’, scrollen naar beneden tot Vietnam. 



Onderstaand een korte dankbrief van de directeur van Phu Dong school 

 

Beste mevrouw Monique Smiers, 

 

Mijn naam is Nguyen Thanh, directeur van de Phu Dong school in Hoi An, Quang Nam provincie, Vietnam. De 

schoolbibliotheek maakt meer mogelijk, alle leerlingen kunnen elke week een nieuw boek lezen. De leerlingen kunnen 

hun kennis vergroten en verbreden. Bovendien is het dagelijks lezen zeer essentieel voor alle kinderen op mijn school. 

Het is als voedsel voor de geest en een goede manier om te ontspannen.  

 

Namens alle leerkrachten en leerlingen ben ik uw stichting zeer dankbaar en dank ik u hartelijk. Wij hopen dat wij 

contact kunnen houden en ondersteuning mogen ontvangen voor onze arme leerlingen in de komende jaren. 

 

Ik wens u het allerbeste. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nguyen Thanh, directeur Phu Dong school 

 

Bij ons volgende bezoek zullen wij de Phu Dong school zeker weer bezoeken om te horen hoe de kinderen het thuis 

lezen ervaren. 

Het Rode Kruis Hoi An  

 

Het Rode Kruis Minh An, An Hoi Island 

LeDo school 

Gerealiseerde projecten in juni 2012 
Voor het bezoek in juni 2012 heeft de stichting samen met onze contactpersoon Phi een inventarisatie gemaakt van de 

verschillende ondersteuningsbehoeften. Op grond hiervan is een aantal kleine projecten opgezet en afgerond. 

Het blijft geweldig om te zien hoe dankbaar en blij mensen zijn met onze ondersteuning. 
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Bijdrage 

De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit sponsoring en donaties. In het afgelopen jaar zijn er wederom veel 

donaties gedaan, waar wij heel erg blij mee zijn. Op deze manier kunnen wij blijven bijdragen aan de leef– en leerom-

standigheden 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 2011 en 2012 hebben gerealiseerd. Wanneer u zich door de projecten 

aangesproken voelt, kunt u uw bijdrage storten op rekening 51.28.57.326 van ABN AMRO.  

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank.        Monique Smiers, voorzitter 

Voor een aantal alleenstaande en vaak zieke bejaarden hebben wij noodles en melk ver-

zorgd. Deze groep wordt door het rode kruis ondersteund. Gelukkig krijgen zij onderdak 

bij het Rode Kruis, aangezien zij geen familie hebben, die voor hen kan zorgen. Zij waren 

dan ook heel dankbaar voor de ontvangen voedingsmiddelen. 

Wij hebben vooraf met het rode kruis gesproken en het blijkt dat er steeds meer gezinnen 

zijn, die zich langzaamaan zelf kunnen redden, met zo nu en dan nog ondersteuning van 

deze instantie. Dat neemt niet weg dat er nog altijd gezinnen zijn, die hulp hard nodig 

hebben. De allerarmste gezinnen of alleenstaanden kunnen vaak geen werk vinden; zijn 

ziek en verzwakt. Wij hebben hen ondersteund met rijst en een ventilator, om in de hete 

periode wat verkoeling te krijgen. Daarnaast zijn er, voor een aantal kinderen uit deze 

gezinnen, schooluniformen aangeschaft. 

Voor een aantal kinderen van deze school zijn schooluniformen aangeschaft. Aangezien 

de kinderen ook thuis moeten werken aan hun opdrachten, hebben wij hen ook onder-

steund met lampen. Er is vaak wel elektriciteit, maar weinig verlichting bij de gezinnen 

op het platteland. Op deze manier kunnen zij ook ‘s avonds hun huiswerk maken. Ook is 

er voor een aantal kinderen een bureautje aangeschaft. 


