
   Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië 
 

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

 
 

  
 
 
  
      

 
Kinderen in ’ bibliotheek’ 

 

Economische ontwikkeling 
 
Uit Vietnamese krantenberichten blijkt de economische groei merkbaar. Helaas geldt deze vooruitgang niet 
voor iedereen. Ondanks de bouw van nieuwe huizen, de aanleg van wegen, het groeiend toerisme en de 
aanwezigheid van buitenlandse investeerders, die luxe hotels bouwen, zijn er nog steeds veel arme mensen, 
die niet of nauwelijks bestaansrecht hebben. Het verschil tussen arm en rijk neemt zienderogen toe. Ook in 
Hoi An is dit te merken. Het blijft daarom heel belangrijk om de gemeenschap in en rond Hoi An te blijven 
ondersteunen.  
De vogelgriep vormt voor Vietnam een aanzienlijke bedreiging. De overheid heeft dit weliswaar redelijk onder 
controle, zoals in de kranten wordt vermeld en op borden langs de wegen. Dit neemt niet weg, dat een 
mogelijke epidemie vooral in de onderlaag van de bevolking de meeste slachtoffers zal maken. 
In 2006 heeft de stichting opnieuw een bezoek gebracht aan Hoi An. Samen met de contactpersoon aldaar is 
een inventarisatie gemaakt van de verschillende ondersteuningsbehoeften. Op grond hiervan zijn een aantal 
projecten opgestart. In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van de verschillende projecten, zoals deze in 2006 
zijn gerealiseerd.  
 
Scholen / onderwijs 
 
Het Education Office (overheidsinstelling) ondersteunt de scholen 
minimaal. Leerboeken worden wel vergoed, maar leesboeken moeten de 
scholen zelf aanschaffen. De ouders kunnen weinig tot niets bijdragen. 
Om de kinderen toch leeservaring op te laten doen heeft de stichting 
besloten tot de aanschaf van leesboeken voor de Cam An II school. Deze 
school heeft een kleine ruimte ingericht als ‘bibliotheek’.  
Daarnaast zijn computerlessen en speciale studieprojecten steeds 
belangrijker geworden voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook hierin 
voorziet het Education Office nauwelijks; zo wordt bijvoorbeeld maar een 
enkele computer aangeschaft.  
Als men bedenkt dat er op een school tussen de 400 en 500 kinderen zitten, is het dan ook niet eenvoudig om 
speciale projecten te begeleiden. Om studieprojecten klassikaal te kunnen onderwijzen, heeft de stichting de 
scholen Cam Thanh en Bui Chat ondersteund met een beeldscherm en overheadprojector.  
Het eerdere initiatief voor het opzetten van een doofstomme school is op dit moment nog niet mogelijk. In de 
toekomst zijn hiervoor misschien meer mogelijkheden. 

Madame Luu vult de eetketeltjes  

Trung Tam Xa Hoi tehuis voor bejaarden en gehandicapten 
 
Voor dit tehuis heeft de stichting in 2004 het sanitair aangeschaft. In de loop 
van dat jaar zijn ook de toiletten en enkele douches geplaatst. Tijdens ons 
bezoek in 2006 werd door de directie nogmaals benadrukt hoe blij ze zijn met 
deze ondersteuning.  
Voor dit jaar hebben we het tehuis kunnen ondersteunen met nieuwe 3-delige 
roestvrijstalen eetketeltjes, waarin de maaltijd (voor de 100 bewoners) voor 
die dag wordt bewaard. De maaltijd wordt regelmatig verzorgd door onze 
contactpersoon in Hoi An. Haar familie heeft een restaurant in het centrum en 
draagt regelmatig een steentje bij aan de gemeenschap in Hoi An. Zij 
verzorgen de ingrediënten waarmee het personeel van het tehuis de maaltijd 
kan bereiden. 
Een groot aantal bejaarden en gehandicapten zijn bedlegerig en verblijven op 
zaaltjes van 10 tot 12 personen. Voor hen kan het ’s winters toch flink koud 
zijn en daarom heeft de stichting voor zeven zaaltjes, elektrische kacheltjes 
aangeschaft.  
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Het Rode Kruis 
 
In samenwerking met het Rode Kruis heeft de stichting aan zo’n 75 
gezinnen voedselpakketten verstrekt, met daarin rijst, olie, noedels 
en dekens. Tijdens het bezoek is het geweldig om te zien hoe blij 
de mensen hiermee zijn. Het is ontzettend dankbaar werk om op 
deze manier te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden van mensen die het zo hard nodig hebben. 
Elk jaar, tijdens de springvloed, lijden met name deze arme mensen 
veel materiele schade.  

Gezondheidsorganisatie An Hoi Island 
 
Op het An Hoi Island, waar ook het Rode Kruis heel actief is, heeft de overheid 
met steun van de gemeenschap, een aantal nieuwe huisjes gebouwd. Deze 
huisjes zijn bestemd voor de vissers en mensen die hun geld moeten verdienen 
met hun ‘taxi’ bootjes. Voorheen leefden zij op hun bootjes en was er geen 
sprake van enige hygiëne. Er is nu een gezondheidsorganisatie ingesteld om er 
op toe te zien dat de bewoners beter omgaan met hygiëne en de rivier niet 
meer als openbaar toilet gebruiken. Hoewel dit een goede ontwikkeling is 
moeten de bewoners van deze huisjes zelf hun toilet bouwen en aanleggen en 
daarmee dus ook alles bekostigen. Tijdens ons bezoek aan dit project is 
geconstateerd dat het voor 4 gezinnen niet mogelijk is gebleken om zelf 
hiervoor de kosten te dragen. De gezondheidsorganisatie heeft de hulp van de 
stichting ingeroepen om voor deze gezinnen de kosten voor de bouw en aanleg 
van een Frans toilet te financieren.  

Om het snel stijgende water in allerijl terug te dringen tot normaal niveau, worden op dit moment in Hoi An en 
An Hoi Island in veel straten de afvoeren verbeterd. Tijdens de springvloed kan het water tot meer dan een 
meter stijgen. 

 
Waterzuiveringsinstallatie  

Gezuiverd drinkwater 
 

 
Bijeenkomst Rode Kruis  

  

 
Frans toilet op An Hoi Island 

Het water in Vietnam is nog steeds sterk vervuild; dit zal in de toekomst ook niet 
snel veranderen. Hieraan wordt door de overheid erg weinig gedaan. De  
zuiveringsinstallaties zijn naar onze maatstaven zeer betaalbaar, maar toch is het 
budget van de scholen hiervoor niet toereikend, omdat het moet worden besteed 
aan ander schoolmateriaal. De ouders van de schoolgaande kinderen kunnen de 
benodigde bedragen ook niet ophoesten. De stichting heeft voor de Cam Kim 
school op het Cam Kim Island en de Cam Pho school, net even buiten het 
centrum van Hoi An, een waterzuiveringsinstallatie kunnen financieren. 
Het gezuiverde water wordt vanuit deze scholen ook naar een andere school, 
enkele kilometers verderop, getransporteerd. Op deze manier worden ruim 1500 
kinderen van drinkwater voorzien. 

Toekomst 
 
De stichting heeft wederom een bijdrage kunnen leveren aan de leef- en leeromstandigheden in en rond Hoi 
An. In de toekomst blijft dit enorm belangrijk en willen wij blijven bijdragen aan o.a. nieuwe leermiddelen voor 
scholen en het financieren van waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast willen wij het Rode Kruis, de 
gezondheidsorganisatie van An Hoi Island en het Trung Tam Xa Hoi tehuis blijven ondersteunen. Veel meer 
mensen hebben recht op een beter leven en wij kunnen daar gelukkig iets aan bijdragen.  

Bijdrage 
 
De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit sponsoring en donaties. Met deze brochure willen wij u een 
indruk geven van de projecten die wij in en rond Hoi An in 2006 hebben gerealiseerd. Wanneer u zich door de 
projecten van onze stichting aangesproken voelt, kunt u uw bijdrage storten op onze rekening 51.28.57.326 
van ABN Amro. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.      Monique Smiers 
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