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Bezoek aan Hoi An 2008 
In 2008 is er wederom een bezoek gebracht aan Hoi An. Samen met de contactpersoon Phi is een 
inventarisatie gemaakt van de verschillende ondersteuningsbehoeften. Op grond hiervan is een aan-
tal projecten in gang gezet en afgerond. In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van de verschillende 
projecten, zoals deze in 2008 zijn gerealiseerd.  

Vrouwenunie 
Voor het eerst is ondergetekende in contact gekomen met de vrou-
wenunie. In heel Vietnam komen deze organisaties voor. De vrou-
wen die hier werkzaam zijn bezoeken alleenstaande vrouwen, die 
niet of nauwelijks kunnen werken. Onder hen zijn ook veel alleen-
staande moeders. In de meeste gevallen zijn deze vrouwen ziek en 
hebben geen inkomen. De kinderen proberen d.m.v. verkoop een 
beetje geld te verdienen. Het is heel schrijnend te zien hoe afhanke-
lijk deze gezinnen zijn van anderen, dit heeft mij enorm geraakt. De 
stichting heeft voor 15 gezinnen voedselpakketten samengesteld 
om op deze manier toch iets te kunnen bijdragen. Tijdens een vol-
gend bezoek zal hieraan meer aandacht worden besteed. We zullen onderzoeken welke andere mo-
gelijkheden er zijn om deze gezinnen te ondersteunen. 

Het Rode Kruis 
Het Rode Kruis is belangrijk voor veel arme mensen op An Hoi Is-
land, gemeente Hoi An. Het zijn niet alleen oude mensen die niets 
en niemand meer hebben en steun krijgen van het Rode Kruis, 
maar zeker ook jonge gezinnen, die het moeilijk hebben en aan-
kloppen bij deze instantie. De stichting heeft 75 gezinnen onder-
steund met o.a. rijst en klamboes. Tijdens een speciale bijeenkomst 
zijn deze pakketten uitgereikt. Het is heel dankbaar werk om deze 
mensen te kunnen ondersteunen. 

Trung Tam Xa Hoi tehuis voor bejaarden en gehandicapten 
De stichting draagt het tehuis een warm hart toe en heeft in de afge-
lopen jaren al in een aantal zaken bijgedragen, zoals de aanschaf 
van sanitair voor toiletten en douches. Ook hebben we elektrische 
kacheltjes gekocht voor hen die bedlegerig zijn. De winters kunnen 
voor deze bejaarde, veelal gehandicapte mensen toch koud zijn. Dit 
jaar heeft de stichting een bijdrage gedaan voor tafels en krukjes. Op 
deze manier kan men nu toch een gezellig samenzijn creëren voor 
degenen die wel mobiel zijn. De eetzaal is ook belangrijk om geza-
menlijk de maaltijd te gebruiken en geeft tevens een stukje comfort voor het weinige personeel; nu 
hoeft niet al het eten te worden rondgebracht. 
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ANBI instelling 
De stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië is door de belastingdienst aangemerkt tot een Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover kunt u nalezen op www.belastingdienst.nl, onder 
het kopje zakelijk / bijzondere regelingen. 



Scholen en onderwijs 
Op scholen zijn uniformen nog altijd verplicht. Dit houdt niet in dat 
alle ouders hieraan kunnen voldoen. Voor bijeenkomsten zijn er 
speciale uniformen, deze zijn meer uitgewerkt dan het normale, 
dagelijkse schooluniform. Voor 2 scholen heeft de stichting deze 
uniformen aangeschaft. De scholen houden deze uniformen in be-
heer en worden door de kinderen, die daarvoor in aanmerking ko-
men, gedragen en daarna weer ingeleverd, zodat deze meerdere 
jaren gebruikt kunnen worden. Voor de LeDo school en Cam Pho 
school zijn voor elk 100 uniformen geproduceerd om tijdens deze 
speciale bijeenkomsten te kunnen dragen.  
Elk jaar, tijdens de springvloed zijn er ook scholen die in de problemen komen door overstroming. 
Het meubilair wordt aangetast en is uiteindelijk onbruikbaar. Voor Cam Thanh II school is er daarom 
een aantal stalen kasten aangeschaft. 

Gezuiverd drinkwater blijft belangrijk 
Nog altijd wordt door de overheid weinig gedaan om het vervuilde drinkwater 
te verbeteren. Tijdens ons bezoek heeft de stichting een tweetal scholen, 
Tran Hung Dao school en Cam Ha school, kunnen ondersteunen door een 
waterzuiveringsinstallatie te financieren. Deze systemen kunnen op redelijk 
korte termijn worden geproduceerd en geplaatst. Tijdens ons verblijf zijn bei-
de projecten dan ook gerealiseerd. Na afronding is er een bezoek gebracht 
aan beide scholen en is het duidelijk merkbaar hoe blij men hiermee is. De 
kinderen van deze scholen kunnen gebruik maken van gezuiverd drinkwater. 
Ook scholen in nabije omgeving kunnen worden voorzien van dit drinkwater. 
Op brommertjes wordt het gezuiverde drinkwater naar andere scholen ge-
transporteerd.   

Microkrediet 
De bekendheid van het microkrediet wordt steeds groter. Vaak hoort men ook via de reclamebood-
schappen over deze financiering om in ontwikkelingslanden kleine ondernemingen te starten. Veelal 
richten deze projecten zich op vrouwen; zij zijn de drijfveer van het gezin. Over de hele wereld zijn 
deze projecten zeer succesvol. Om op een andere manier ook te kunnen bijdragen is de stichting, 
tijdens dit bezoek, een onderzoek gestart of er mogelijkheden zijn voor een dergelijk project in Hoi 
An en omgeving.   
Voorafgaand aan de reis heeft ondergetekende contacten gelegd met diverse instanties, in binnen– 
en buitenland, om informatie te verzamelen. Uiteindelijk is er een afspraak tot stand gekomen met 
MACDI, een instantie in Hanoi, die door de overheid erkend is als zijnde een instelling voor microkre-
dieten. Dit totale project heeft veel onderzoek nodig en zal niet op zeer korte termijn gerealiseerd 
kunnen worden. Middels onze website houden wij u op de hoogte. 
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Website Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië  
Vanaf januari 2009 is onze nieuwe website in de lucht. Meer informatie over gerealiseerde projecten, 
nieuwsbrieven, jaarstukken en een fotogalerij zullen u een beeld geven van Hoi An en omgeving. 
Deze informatie kunt u dan vinden op www.hulza.nl.  

Bijdrage 
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit sponsoring en donaties. In de afgelopen periode 
zijn er wederom veel donaties gedaan, waar wij heel erg blij mee zijn. Op deze manier kunnen wij 
blijven bijdragen aan de leef-en leeromstandigheden 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 2008 hebben gereali-
seerd. Wanneer u zich door de projecten van onze stichting aangesproken voelt, kunt u uw bijdrage 
storten op rekening 51.28.57.326 van ABN AMRO. Vanaf januari 2009 kunt u ook doneren via onze 
website www.hulza.nl  
Bij voorbaat onze hartelijke dank.      Monique Smiers, voorzitter 


