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Samen met onze contactpersoon Phi is er gekeken op welke manier de stichting verschillende projecten zou kunnen 
ondersteunen.  In deze nieuwsbrief kunt u hierover uitgebreid lezen. Daarnaast kunt u op de website meer foto’s 
over de projecten bekijken. Dankzij u konden deze projecten tot stand komen, waarvoor onze hartelijke dank.  

Economisch gezien maakt Vietnam nog steeds een stabiele groei door. Nog altijd is het toerisme een belangrijke 
bron van inkomsten. Het aantal hotels, homestay, cafés en restaurants is duidelijk toegenomen. Niet alleen in het 
centrum van Hoi An, maar zeker ook in de omgeving en op het platteland ontstaan steeds vaker bungalowparkjes en 
kleine restaurantjes. Door deze ontwikkeling wordt de concurrentie steeds groter; iedereen wil een graantje mee 
pikken. Helaas blijft er nog altijd een grote groep, die onder de armoedegrens leeft. De bewoners van dorpen in de 
bergen zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. De bosbouw is hier heel belangrijk, omdat de houtkap een bron van in-
komsten vormt. Echter, deze houtkap is een gevaar voor het bosbehoud. 

Gerealiseerde projecten in de bergdorpen in Quang Nam Provincie 

De bewoners van de bergdorpen ondervinden nauwelijks ondersteuning. De stichting wil naast de projecten, die 

worden gerealiseerd in Hoi An en omgeving, een start maken met projecten in de bergdorpen. Tijdens dit eerste be-

zoek zijn de projecten gericht op scholen in de bergdorpen. Voor vier scholen is een inventarisatie gemaakt en zo is 

de eerste stap gezet om hier de mensen te ondersteunen. Voor drie van de vier scholen hebben wij goederen geor-

ganiseerd, zoals schooltassen, studieboeken, dekens en noodles. Met een volgeladen truck zijn wij in aller vroegte 

vertrokken en na drie à vier uur rijden vanuit Hoi An gearriveerd bij de eerste school; Tabing primary school.  

Het doet goed, de blije kindergezichtjes te zien; en het geeft een fijn gevoel, dat we hier hebben kunnen bijdragen. 

We bezoeken een paar klasjes, waarna we afscheid moeten nemen. We vervolgen onze weg naar de tweede school; 

de Chaval primary school. Hier ontvangen we een warm welkom door de kinderen en onderwijzers; een schoolplein 

vol vrolijkheid. Het is fantastisch om te zien hoe blij ook hier iedereen is. Op deze school moeten zo’n 90 kinderen de 

hele week op school verblijven, omdat zij te afgelegen wonen om elke dag naar huis te kunnen gaan. Voor de ouders 

is er geen mogelijkheid de kinderen elke dag te brengen en te halen. 

Nieuwe ontwikkeling.    Aan het dagelijkse afval wordt meer aandacht besteed. Vuilniswagens zijn 

bekend in Hoi An, voornamelijk voor grof vuil. Nieuw in het straatbeeld 

zijn de prullenbakken voor restafval en groenafval. Of deze ook daadwer-

kelijk op de juiste manier gebruikt worden, is nog even de vraag, maar het 

gaat de goede kant op. Vaak zijn het vrouwen die het afval ophalen, zij 

gebruiken hiervoor ook nieuwe karren, waarin het afval gescheiden wordt 

in een groene en een gele bak. Het begin is er en dat is belangrijk!  



Wij vervolgen onze weg naar Cady primary school, de derde school. De afstand tussen de verschillende scholen is 

enorm en door de bergen kost dit heel veel tijd. Daar aangekomen worden hier schooltassen, dekens en noodles 

uitgeladen. Lachend en vrolijk helpen de kinderen allemaal een handje mee. Ook twee fietsen worden achtergelaten; 

deze zullen door de kinderen worden 

gebruikt om van en naar school te ko-

men. Door middel van een rooster 

wordt bepaald door wie en wanneer 

de fietsen gebruikt mogen worden. 

Ook op deze school hebben we de 

dankbaarheid en de blije gezichtjes van de kinderen weer mogen meemaken. Met een fijn en tevreden gevoel kun-

nen wij vertrekken, op naar de volgende en laatste school. Na een hele lange rit arriveren wij bij de A Tieng primary 

school. Na inventarisatie was duidelijk dat deze school heel erg geholpen zou zijn met een waterzuiveringssysteem. 

Dit houdt in dat het water zodanig gezuiverd wordt dat het direct gebruikt kan worden als drinkwater. Door de lange 

afstand konden wij niet op tijd zijn voor het einde van de schooldag, waardoor de meeste kinderen al naar huis wa-

ren. Maar het hoofd van de school en een 

aantal kinderen hebben het certificaat 

voor de aanleg van dit systeem in ont-

vangst genomen.  Twee weken is het sys-

teem aangelegd en in werking gesteld. 

Ook op deze school was men ontzettend 

gelukkig met deze nieuwe aanwinst.  

In samenwerking met de Vrouwenunie hebben wij een 50-tal gezinnen, uit de omgeving 

van Hoi An, kunnen ondersteunen met dekens en noodles. Tijdens de bijeenkomst, die de 

Vrouwenunie had georganiseerd, waren alle mensen aanwezig.  Met heel veel dankbaarheid 

hebben zij de goederen in ontvangst genomen. Het is zo geweldig om te zien dat iedereen 

blij is met deze ondersteuning.  

Op de Phu Dong school en A Nong school zijn, voor het einde van 

het schooljaar, twee fietsen uitgereikt aan de twee beste leerlin-

gen van het jaar.  Voor de  A Nong school zijn daarnaast ook 

schooluniformen geproduceerd. Deze productie is door de familie 

van Phi, onze tussenpersoon in Hoi An, georganiseerd. Regelmatig 

wordt door een aantal families in Hoi An ondersteuning geboden, 

waar dit nodig is. ‘n Hele mooie bijdrage! Op de Phu Dong school 

is in 2011 het My Book Buddy leesproject gestart. Van de directeur hebben wij vernomen dat de schoolbibliotheek 

door de kinderen goed wordt gebruikt. Ze nemen de boeken mee naar huis of lezen op school.  

Microfinance projecten zijn nog altijd een grote wens van de stichting. Tijdens dit 

bezoek is een kleine start gemaakt met een particulier initiatief van KyKy, een vrien-

din van Phi. Ook zij ondersteunt arme medeburgers met goederen en kleine microfi-

nance projecten. Op dit moment heeft de stichting twee vrouwen ondersteund met 

een klein bedrag van ieder € 35,00 om hun bedrijfje door te kunnen zetten. Mrs. 

Thanh Hien verkoopt Banh Beo, een Vietnamees gerecht, bestaande uit gedroogde 

garnalen in rijstvellen; zij heeft ’n straatstalletje. Mrs. Tran Thi Chinh, zij en haar 

man kunnen niet lezen en schrijven. Zij worden nu geholpen om, afhankelijk van het seizoen, groente, fruit en noten 

te verkopen. Tijdens het regenseizoen kunnen zij dan ook paraplu’s en regencapes gaan verkopen.  

Bijdrage Door de donaties kunnen wij blijven bijdragen aan de leef– en leeromstandigheden van veel mensen. Wij 

zullen onze ondersteuning in de bergdorpen voortzetten; zij hebben onze steun hard nodig. Met deze nieuwsbrief 

hebben wij u een indruk willen geven van de projecten, die in 2014 zijn gerealiseerd.  
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