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Dit bezoek is geheel gewijd aan het ondersteunen van scholen in de bergdorpen. In overleg met onze contactper-
soon Phi en de CEO Mr. Ky, van het kantoor voor onderwijs in Tây Giang district, hebben wij een programma samen-
gesteld om zeven scholen van hulpgoederen te voorzien. Door een inventarisatie per school hebben wij veel goede-
ren kunnen realiseren. In deze nieuwsbrief kunt u hierover uitgebreid lezen. Daarnaast is dit verslag ook op de websi-
te geplaatst. Tevens kunt u meer foto’s bekijken over dit project.  
Dankzij u kunnen deze projecten tot stand komen. Onze hartelijke dank daarvoor!  

Tây Giang district 

In het algemeen is er in Vietnam, economisch gezien, nog steeds een stabiele groei te zien. Maar de kloof tussen de 
snel ontwikkelende stedelijke centra en de arme plattelandsgebieden groeit elke dag. Dit geldt met name voor de 
berggebieden, meestal bewoond door de etnische minderheden. Tây Giang is een bergachtig district in de provincie 
Quảng Nam, ligt 180 kilometer van Tam Ky stad en grenst in het westen aan Laos. De economische omstandigheden 
zijn zeer slecht en de levensstandaard van Tây Giang bewoners is laag, bijna 70% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Bijna 96% van de bevolking in dit gebied behoort tot de etnische groep Ca Tu. Een slechte gezond-
heidssituatie en bijna geen inkomsten, vanwege zelfvoorzienende landbouw en gebrek aan economische kansen, zijn 

de grootste moeilijkheden voor de Ca Tu. Daar-
naast is door het bergachtige gebied en de zeer 
slechte wegen de toegang tot dit district erg moei-
lijk. De scholen moeten het veelal hebben van do-
naties van de lokale bevolking in de laaggelegen 
districten. In vergelijking met een aantal jaren gele-
den wordt er door de overheid wel meer aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de bergdorpen en 
de scholen daar. Maar dit is nog lang niet voldoen-

de; het is daarom geweldig, dat de stichting hieraan ook heeft kunnen bijdragen.  
 
Verslag van de schoolbezoeken 
De voorbereidingen voor ons bezoek aan de scholen zijn afgerond en alle goederen zijn opgeslagen in Hoi An. Na 
veel passen en meten is de truck  geladen en kunnen wij de volgende dag, met een goed gevoel, in alle vroegte ver-
trekken. Na ongeveer vier uur rijden arriveren wij bij de A Vuong school, de eerste school die wij in het Tây Giang  

district bezoeken. Lachende en blije kinderen staan ons al op te wachten en helpen mee de goederen uit te laden en 
naar de school te brengen. Voor deze school hebben we dekens, muskietennetten en een computer verzorgd. Na 
ons gesprek met het hoofd van de school moeten wij afscheid nemen om onze weg te vervolgen naar de volgende 
school, de B’Halee school. Wat verlegen worden we hier opgewacht door een groep leerlingen, die zich hebben ver-
zameld op het schoolplein; zij helpen ons met het uitladen van de goederen. Deze school hebben wij kunnen onder-

steunen met twee computers, computertafels en plastic krukjes; deze worden gebruikt bij speciale bijeenkomsten op 
het schoolplein. Op deze school zijn zo’n dertig kinderen, die blijven overnachten; de afstand naar huis is te groot en 
ouders kunnen hun kinderen niet elke dag brengen en halen. Vaak wonen de kinderen hoog in de bergen, waar ook 
geen vervoer mogelijk is. Zij worden opgevangen en verzorgd op school en overnachten daar dan ook. Er is een spe-
ciale ruimte om te slapen en te eten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam


Dan vervolgen wij onze weg naar de A Nong school. De ont-
vangst op deze school is hartverwarmend; de kinderen heb-
ben voor ons rietsuikerstengels en een tros bananen ge-
kapt, maar ook een wilde orchidee wordt ons aangeboden, 
als dank voor onze steun aan hen. Geweldig te merken hoe 
blij zij zijn met de goederen: twee computers en een medi-
cijnkast met diverse benodigdheden. Een dokter is niet voor 
handen en een ziekenhuis veel te ver weg, waardoor bij 
ongevallen of valpartijen de kinderen door de onderwijzers moeten worden verzorgd.  We praten nog even na met 

het hoofd van de school, waarna wij afscheid moeten ne-
men. Wij gaan op weg naar de Xa Lang school, waarvoor 
wij twee televisies en sportuniformen hebben georgani-
seerd. Ook op de scholen in de bergen wordt steeds meer 
gewerkt met speciale studieprogramma’s. Klassikaal 
wordt er les gegeven via  grote televisieschermen. Het is 
heel belangrijk dat ook deze kinderen het onderwijs krij-
gen, wat nodig is voor hun toekomst. De sportuniformen 
worden voor speciale sportactiviteiten gebruikt en blijven 

eigendom van de school. Na nog een gesprek met het hoofd van de school, keren wij terug naar het kantoor voor 
onderwijs in A Tieng. Alle goederen voor de volgende dag moeten worden overgeladen in kleine busjes, want door 
de moeilijk begaanbare weg zal onze truck niet ver kunnen komen. In de dagen voor ons vertrek is er veel regen ge-
vallen, waardoor de enige bergweg voor iedereen moeilijk begaanbaar is geworden en dus vertraging op zal leveren.  
In alle vroegte vertrekken we 
richting Laotiaanse grens 
naar de Ch’Om school. Deze 
school is al hoger gelegen in 
de bergen. Een groep leerlin-
gen helpt  weer mee met het 
uitladen van de goederen. 
Wat verlegen nemen zij de 
spullen in ontvangst. Voor 
deze school hebben wij voor de kinderen jasjes laten maken met fleece voering; de winters kunnen hier heel koud 
zijn. Daarnaast was er behoefte aan noodles, schriften en pennen. 
Onderweg stoppen wij bij nog twee scholen, om noodles, schriften en pennen af te geven. Helaas is er geen tijd om 
lang te blijven, maar laten wij wel vrolijke kinderen en blije onderwijzers achter.   
Dan gaan we op weg naar de laatste school aan de Laotiaanse grens, de Gari school. Ook hier worden wij ontvangen 
door vrolijke kinderen, die nieuwsgierig zijn. Voor deze school hebben wij schooltassen, plastic krukjes en schoenen 
georganiseerd. Daarnaast was er behoefte aan trommels, die gebruikt worden bij speciale gelegenheden. Een aantal 
kinderen mocht ons het tromgeroffel laten horen. Niet alleen de kinderen kijken met blije gezichtjes, maar ook de 
onderwijzers zijn blij en dankbaar. Als dank worden we uitgenodigd voor de lunch in de school. Daarna beginnen wij 

aan onze terugtocht naar Hoi An; met een goed gevoel kunnen wij terugkijken op een geslaagd project. 
Voor de Tr’Hy school, die wij helaas niet hebben kunnen bezoeken, heeft de stichting uniformen laten maken voor 
bijzondere gelegenheden en ook hier waren de trommels een welkome bijdrage.  
Alle leerlingen en onderwijzers van de bezochte scholen waren heel blij en dankbaar met de giften van de stichting. 
Plannen om volgend jaar het Tây Giang district wederom te bezoeken zijn er zeker. We willen niet alleen de scholen 
in dit district ondersteunen, ook gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de bewoners. Zij hebben 
onze steun ook hard nodig.   
Daarnaast zal er binnenkort een gesprek plaatsvinden met de stichting Medisch Centrum Nederland Vietnam om te 
kijken of er samenwerking mogelijk is op het gebied van projecten met microfinanciering. 

Bijdrage Door uw 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 2015 zijn gerealiseerd.  
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