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Hoi An 

 

Hoi An is een klein stadje in Centraal Vietnam en heeft een lange geschiede-

nis. In de 17e en 18e eeuw was Hoi An een van de grotere internationale ha-

vens van Zuid Oost Azië voor handelaren uit Nederland, Engeland, Portugal, 

China en Japan. Tegenwoordig spelen de haven en handel geen rol van bete-

kenis meer. De belangrijkste inkomsten komen uit de visserij, huisnijverheid 

en toerisme.  
 
Hoi An telt zo’n 60.000 inwoners waarvan een groot deel in woongemeen-

schappen verspreid om de monumentale stadskern. Mede door de toegeno-

men toeristische belangstelling is de welvaart voor veel inwoners van Hoi 

An de afgelopen 10 jaar toegenomen. Helaas is hiermee het contrast tussen 

diegenen die in hun eigen inkomsten kunnen voorzien en zij die dat niet kun-

nen, sterk vergroot. Deze arme bevolkingsgroep wordt voor een belangrijk 

deel gevormd door (vissers)families in de buiten-

wijken van Hoi An. Voor hen bestaat het leven 

hoofdzakelijk uit het vergaren van de primaire levensbehoeften. Onderwijs is 

voor deze families niet of slechts beperkt betaalbaar. Hoewel dit probleem voor 

een deel wordt ondervangen door leerkrachten die een aantal uren per week gra-

tis les geven, blijft een groot aantal kinderen nog steeds verstoken van basison-

derwijs. 

Voor een ander deel bestaat deze bevolkingsgroep uit lichamelijk en geestelijk 

gehandicapten. Een beperkt aantal van hen wordt door familie in hun levenson-

derhoud  voorzien. De overgrote meerderheid is wees of door de familie versto-

ten. Zij zijn aangewezen op het Trung Tam Xa Hoi tehuis (Hoi An Social Cen-

tre). 

De Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië stelt zich ten doel om particuliere initiatieven op het gebied van on-

derwijs en gezondheidszorg te ondersteunen. De stichting bestaat sinds 1998 en is opgericht door Monique 

Smiers. De aanleiding hiervoor was de inzameling van medische instrumenten en medicijnen ten behoeve van 

een private kraamkliniek in Hoi An in centraal Vietnam. 

Vooralsnog beperkt het aandachtsgebied van de stichting zich tot het gebied in en rondom Hoi An. 
 
De stichting kenmerkt zich door kleinschaligheid en rechtstreekse ondersteuning. Dit houdt in dat de beschikbare 

financiële middelen uitsluitend worden aangewend ten behoeve van hulpgoederen (inclusief eventueel transport) 

en de financiering van kleinschalige projecten. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk van de hulpgoederen 

te betrekken in en om Hoi An, om zodoende grote overheadkosten te voorkomen. De financiële middelen van de 

stichting komen voort uit sponsoring en donaties.  

Wij maken kennis met madame Luû (spreek uit Loeh), de 

eigenaresse van het Maternity Hospital. Phi geeft aan dat 

mdm Luû een brief moet schrijven waaruit blijkt dat de goederen op Danang Airport 

“free gifts” zijn, van de stichting aan het ziekenhuis.  

Om half een vertrekken we vol goede moed samen met Linh en Phi per taxi naar Da-

nang. Bij aankomst in het depot lacht Mr. Huong, die vandaag opeens meer Engels blijkt 

te spreken dan gisterenavond, ons reeds vriendelijk toe en uit een ogenschijnlijk ongeor-

ganiseerde stapel papieren trekt hij plotseling een kopie van onze vrachtbrief tevoor-

schijn.     
 

(Zie voor het hele reisverslag onze website www.hulpverleningzuidoostazie.nl)  ” 

“ 
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Scholen/onderwijs 

 

In en om Hoi An is een zestal scholen voor lager onderwijs 

gevestigd. De lessen worden in de meeste gevallen gege-

ven in gescheiden groepen. Dit betekent dat de ene groep 

kinderen in de ochtend en een andere groep in de middag 

les krijgt. Lang niet voor alle kinderen is onderwijs haal-

baar; maar zelfs wanneer een kind wel naar school kan, is 

het niet vanzelfsprekend dat de noodzakelijke benodigdhe-

den zoals, pennen, schriften of een schooluniform kunnen 

worden bekostigd. 

 

In 1999 en 2000 heeft de Stichting Hulpverlening Zuid 

Oost Azië de scholen voorzien van diverse materialen zo-

als pennen, kleurpotloden, bordkrijt, gummetjes en schrif-

ten. Verder heeft de stichting ter plekke een groot aantal 

uniformblouses laten maken. Deze zijn door de leer-

krachten verdeeld onder de kinderen die deze het hard-

ste nodig hadden. Voor deze kinderen was een nieuwe 

blouse een groot cadeau zeker met het oog op de 

komst van het Vietnamese nieuwjaar (Tet) wat in de 

tweede helft van februari wordt gevierd. 

 

Voor zover ik het had begrepen  

gingen we met het Rode Kruis naar 

An Hoi eiland. Maar het was klaar-

blijkelijk anders. Ik werd door Phi 

naar de ruimte van het Rode Kruis 

gebracht, in het centrum van Hoi An en ik was overdonderd toen ik daar binnen kwam; 

er zaten meer dan honderd mensen in een zaaltje. Alle goederen die we in overleg met 

het Rode Kruis hadden gekocht, stonden uitgestald op tafels in de zaal: rijst, olie, zon-

nebloempitten, … 

Alles was heel officieel en maakte op mij een 

enorme indruk. De staf van het Rode Kruis was 

aanwezig en er werd een toespraak gehouden 

door een plaatselijke regeringsfunctionaris, wel-

ke mij ook bloemen aanbood. Daarna werden al-

le goederen uitgedeeld aan de families die er ont-

zettend blij mee waren. 

 
 
(Zie voor het hele reisverslag onze website www.hulpverleningzuidoostazie.nl) 

” 

Maternity Hospital 

 

Onder de titel “Nieuw Leven, Nieuwe 

Kracht” heeft de Stichting Hulpverlening 

Zuid Oost Azië in 1998 medische instru-

menten en medicijnen gekocht ten behoe-

ve van het Maternity Hospital in Hoi An. 

Deze  kraamkliniek met een capaciteit 

van 10 bedden, bood zeer eenvoudige fa-

ciliteiten aan zwangere vrouwen die in 

het reguliere hospitaal niet terecht kon-

den. Met dit  project is de kliniek voor-

zien van eenvoudige medische appara-

tuur,  medicijnen en dekens.  

 

“ 



Overstromingen 

 

Hoi An ligt aan de monding van de Thu Bon rivier welke uitkomt in de Zuid Chinese Zee. De invloed van de 

getijdenwerking is in het stadje merkbaar. Ieder jaar in oktober en november treedt de rivier buiten haar oevers 

als gevolg van de springvloed en moessons. Dit leidt tot overstroming van de straten die dicht bij de rivier lig-

gen. Deze overstromingen richten de laatste jaren, als gevolg van ongewone heftigheid, vooral veel schade aan 

in de visserskolonies rondom Hoi An. Hoewel persoonlijke ongelukken in Hoi An tot nog toe konden worden 

voorkomen door tijdige evacuatie, is de materiële schade, voor met name de armsten, elk jaar weer aanzienlijk. 

Huisraad en voedselvoorraden worden door het opkomende water weggespoeld of onbruikbaar gemaakt. 

De Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië heeft in samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis voedselpak-

ketten verstrekt. 
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Hoewel ik al een week 

in Hoi An verblijf, is 

het nog steeds niet gelukt 

om de rolstoelen hier naar toe te krijgen. Na heel veel bellen, informeren en organiseren 

lukt het uiteindelijk toch……. 

 

…….Wanneer we bij het tehuis aankomen, is het al een enorme drukte op de binnen-

plaats. De bewoners van het tehuis, die naar buiten kunnen komen met of zonder hulp van 

anderen, hebben zich verzameld.  

Dan worden de rolstoelen één voor één uit de opslagruimte gereden en met behulp van 

enkele medewerkers van het tehuis gereed gemaakt.  

Ik ben ontroerd wanneer ik zie hoe deze mensen, waarvan een aantal helemaal niet kun-

nen lopen en zich kruipend op handen en voeten voortbewegen, zich op een snelle manier 

in de stoelen weten te hijsen.  

 
 

(Zie voor het hele reisverslag onze website www.hulpverleningzuidoostazie. nl )        

Hoi An Social Centre  (Trung Tam Xa Hoi tehuis) 

 

Het Hoi An Social Centre is op initiatief van twee lichamelijk gehandi-

capte mannen opgericht in de tweede helft van de jaren 90. Het tehuis 

biedt op dit moment onderdak aan zo’n honderd lichamelijk en geeste-

lijk gehandicapten en een aantal bejaarden, welke geen familie hebben 

die voor hen kan of wil zorgen. Veel privacy is er niet; de meeste men-

sen delen een slaapzaal met 6 tot 8 personen. Sanitair is er niet; per 

slaapzaal is er één po-stoel beschikbaar. 

De instelling ontvangt een zeer gering bedrag van de overheid, zo’n 

120.000 Dong per persoon per maand ( ± 10 USD/mnd). Het minimum 

benodigde inkomen in Hoi An ligt zo rond de 20 USD. Van de 120.000 

Dong die per persoon beschikbaar is, krijgt elke bewoner 10.000 Dong 

om vrij te besteden (ongeveer 2 gulden). Per persoon is er 105.000 

Dong nodig voor voedsel en de resterende 5000 Dong wordt als spaar-

geld opzij gezet. Van het jaarlijks gespaarde bedrag wordt eenmaal per 

jaar, meestal rond Tet (Vietnamese nieuwjaar) kleding gekocht. 

De Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië heeft in 2000, watertanks 

voor het tehuis gekocht. Een jaar later heeft zij vanuit Nederland een 

grote partij kleding en rolstoelen naar het tehuis gestuurd. 

Met de leiding van het tehuis wordt nu overlegd om ondersteuning te 

bieden bij de realisatie van primaire sanitaire voorzieningen. 

 “ 

” 



Bijdrage 

 

De Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië verkrijgt haar financiële middelen uit sponsoring en donaties. Met 

deze brochure willen wij u een indruk geven van de projecten die wij in en om Hoi An reeds hebben gereali-

seerd en de plannen die er zijn voor nieuwe projecten. Wanneer u zich door de projecten van onze stichting 

aangesproken voelt, kunt u uw  bijdrage storten op ons rekeningnummer 51.28.57.326 van ABN Amro. 

Bijvoorbaat bedankt. 
             Monique Smiers 

             Voorzitter 
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Toekomstplannen 
 

Naast de voortzetting van de projecten, waarvan een aantal in deze brochure wordt belicht, heeft de Stichting 

Hulpverlening Zuid Oost Azië een aantal plannen voor nieuwe projecten. Deze projecten zijn nog niet uitge-

werkt en zullen in de komende periode meer gestalte moeten krijgen.  

Het Trung Tam Xa Hoi tehuis zit dringend verlegen om basis sanitaire voorzieningen. Het gaat hierbij om 

warm en koud stromend water en toiletten. De stichting overlegt met de leiding van het tehuis over een plan 

om deze voorzieningen te financieren. Het doel is om in 2002 daadwerkelijk te beginnen met de aanleg van 

deze sanitaire voorzieningen. 

In Vietnam leven (nog) veel straatkinderen. De meeste van hen zijn wees en hebben geen onderdak. De stich-

ting ontwikkelt plannen om voor deze kinderen opvang te creëren en hen naar school te laten gaan. Het doel is 

om een eerste vorm van opvang  in 2003 te hebben gerealiseerd. 

Naast de projecten die lopen of reeds gerealiseerd zijn, is er inmiddels ook een aantal particuliere projecten 

gestart op initiatief van Vietnamezen zelf.  Zo is er in Hoi An een winkeltje geopend waarin gehandicapten 

diverse handicraft-artikelen verkopen. De computeropleiding (zie elders in deze brochure) is eveneens een  

voorbeeld van een dergelijk initiatief. De Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië juicht deze initiatieven van 

harte toe en probeert mede door financiële ondersteuning meer van dit soort initiatieven te stimuleren. 

Computerles 

 

In Hoi An bestaat sinds 1988 een groep van 

mensen die voorziet in onderlinge ondersteu-

ning van invaliden: de PDP (Progress of Disa-

bled People of Hoi An). Sinds kort is door een 

aantal leden van deze groep een computercur-

sus opgezet, welke speciaal bedoeld is voor ge-

handicapte jongeren. Op deze manier leren de-

ze jongeren een aantal basisvaardigheden op de 

computer en verhogen zij daarmee de kans op 

werk in of rond Hoi An. 

Vier maanden lang krijgen deze studenten 

computerles, waarna er een examen afgenomen 

wordt. Wanneer ze dit examen halen, kunnen 

ze een stageplaats krijgen bij een paar bedrijfjes in het centrum van Hoi An. Dit zijn bedrijfjes die vooraf heb-

ben aangegeven dat zij een gehandicapte werknemer in dienst willen nemen. Tijdens de stage verdienen de 

studenten nog geen geld, maar na enige tijd maken zij kans op een baan en daarmee op een eigen inkomen. 

Het project van de PDP wordt gefinancierd uit contributie van leden en uit donaties. De Stichting Hulpverle-

ning Zuid Oost Azië heeft in 2001 twee rolstoelen aan dit project geschonken. Verder is zij met één van de 

initiatiefnemers van het project in gesprek over de beste manier van ondersteuning. 


