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In memoriam Nick Jan van Rhijn

Op 9 oktober is Nick van Rhijn overleden, 
net geen 84 jaar oud. Vele jaren lang heeft 
hij strijd moeten voeren tegen de ziekte 
van Parkinson. Maar de keren dat ik hem 
opzocht in de afgelopen 2 jaar was hij nog 
steeds actief met bedenken hoe de wereld 
een prettiger plek te maken. Zo broedde 
hij dit voorjaar nog op een makkelijke 
en goedkope manier om woningen aard-
bevingsbestendig te maken, vanwege de 
gasboringen in Groningen.

Op 18 november 1968 werd het Medisch 
Comité Nederland- Vietnam opgericht, 

door 3 artsen: Jaap de Haas, Fred Groenink 
en Nick van Rhijn. De Haas werd voorzit-
ter, van Rhijn secretaris in het bestuur. Nick 
was toen chirurg in het ziekenhuis van zijn 
woonplaats Beverwijk. Demonstreren of 
toespraken houden was niet zijn ding. Eens per 
week kwam hij naar het MCNV kantoor in 
Amsterdam om de post te lezen, door Carla 
uitgetypte brieven te ondertekenen en zich 
op de hoogte te stellen van de situatie. Vanuit 
zijn specialisme bedacht hij oplossingen voor 

snelle noodhulp in overstroomde gebieden in 
Vietnam, toen de dijken in de Rode rivierdelta 
in 1972 door bommen werden getroffen: 
snelle motorboten met een complete chirur-
gische uitrusting aan boord. De actie “boten 
voor Vietnam” trok veel aandacht toen een 
speedboot door de Amsterdamse grachten 
voer. Nick was voor het MCNV een constante 
bron van inspiratie, met als hoogtepunt zijn 
idee om in het zwaarst gebombardeerde deel 
van Centraal Vietnam, de provincie Quang 
Tri, een noodhospitaal neer te zetten. Met de 
hulp van architect Carel Weeber en zijn stu-
denten aan de TU Delft werd een bouwwijze 
uitgedacht, aluminium frames die met pen-
en-gat verbindingen in elkaar gezet konden 
worden en waar spaanplaten in gevat werden 
als muren. De prefab onderdelen werden ge-
maakt door de firma Prins te Dokkum en op 
4 november 1974 naar Vietnam verscheept in 
380 grote kratten. Het hospitaal werd in 1975 
opgebouwd en in gebruik genomen, en in 1976 
feestelijk geopend met voorzitter Jaap de Haas 
er bij. Nick kon er niet bij zijn, hij heeft het 
nooit bezocht. 

In 1976 gaf zijn werkgever hem te verstaan 
dat hij moest kiezen tussen zijn werk in het     
ziekenhuis en het MCNV, en heeft Nick zijn 
bestuurswerk voor het MCNV beëindigd.     
Inmiddels was de oorlog in Vietnam ook voor-
bij. Nick van Rhijn is het MCNV daarna altijd 
blijven steunen als donateur. 
Een groot grondlegger van het MCNV is niet 
meer. Respect. 

door Ab Stokvis 

medeoprichter van het Medisch Comité Nederland-Vietnam

Blijk van waardering

Pamela Wright ontving op 25 september 
een Certificaat van de Medische Univer-
siteit van Hué. Met het certificaat lieten ze 
hun waardering blijken voor de jarenlange 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
faculteit “Public Health” door het MCNV 
en haar algemeen directeur Pamela Wright. 
De certificaten werden verleend ter 
gelegenheid van de 10e verjaardag van de 
faculteit.
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Al een jaar of vijf maakt Stichting De 

Benen Nemen (SDBN) met donaties 

de oprichting van prothesewerkplaat-

sen in Vietnam mogelijk. Het MCNV 

is daarbij de partner die bemiddelt en 

adviseert. Hoe is deze samenwerking 

ontstaan?

In een van de eerste jaren dat ik voor het 
MCNV werkte, zal 2001 geweest zijn, kwam 

ik op een bijeenkomst voor fondsenwervers 
in Motel Breukelen. Daar werd gesproken 
over allerlei ontwikkelingen binnen de Goede 
Doelen, trends in geefgedrag en de manier 
waarop je met je donateurs om zou moeten 
gaan. Vooral de grote organisaties waren aan 
het woord, de kleinere hoorden de verhalen 
aan en kwamen niet aan bod. Aan het eind 
van de bijeenkomst liet een van de kleinere 
organisaties toch nog even van zich horen.                 
“De verhalen zijn interessant maar bij ons ligt 
dat toch echt anders.” 
Deze opmerking kwam van de oprichtster van  
SDBN, een stichting die hulp biedt aan kin-
deren in ontwikkelingslanden met een beenam-
putatie. SDBN bestaat uit vrijwilligers, enkele 
bestuursleden hebben zelf een beenprothese. 
Vele jaren later -in 2011- kreeg ik opnieuw 
contact met de stichting. Het MCNV heeft 
toen een aanvraag gedaan voor financiële steun 
om een prothesewerkplaats in de zuidelijke 
provincie Dak Lak te realiseren. De aanvraag 
werd positief beoordeeld en de werkplaats 
werd gerealiseerd, mede dankzij de steun 
van SDBN. Inmiddels heeft de provinciale 
gezondheidsdienst in Dak Lak de (financiële) 
verantwoordelijkheid overgenomen en draait 
de werkplaats op eigen kracht.. In totaal heb-
ben ruim 100 mensen in Dak Lak een prothese 
aangemeten gekregen.

2de werkplaats in Phu Yen
In 2012 heeft SDBN opnieuw een donatie 
gegeven, om een tweede prothesewerkplaats 
te realiseren in de centrale provincie Phu 
Yen. Ook in dit gebied wonen relatief veel 
mensen die een arm of been missen. Deels 
heeft dit te maken met de gevolgen van de 
oorlog, maar ook ongelukken met onontplofte 
bommen die nog altijd in het gebied 

verscholen liggen in de landbouwgronden 
en rijstvelden.  De werkplaats in Phu Yen is 
gevestigd in het revalidatieziekenhuis in de 
hoofdstad Thuy Hoa. Het MCNV werkt al 
jaren nauw samen met het ziekenhuis en de 
provinciale gezondheidsdienst. In de werkplaats 
begeleiden geschoolde technici en artsen de 
mensen die een prothese krijgen. In 2013 en 
2014 hebben ongeveer 100 mensen in Phu Yen 
een prothese ontvangen.

Wachtlijst
In Phu Yen wachten nog ongeveer 100 mensen 
-jong en oud- op een prothese. Op dit mo-
ment worden de mensen thuis bezocht en 
wordt er gekeken wat mogelijk is en wanneer 
de prothesen klaar kunnen zijn. Ook is er 

aandacht voor mensen die al een prothese 
hebben en wvoor controle terug moeten ko-
men naar de werkplaats. Dat is vaak moeilijk 
te organiseren omdat de afstanden groot zijn 
en het werk op het veld ook door moet gaan. 
Onlangs heeft SDBN nog een extra donatie 
gedaan om materiaal te kopen en andere 
onkosten te financieren. In de toekomst zou 
een mobiele werkplaats een oplossing kunnen 
bieden voor de mensen die wonen in afgelegen 
gebieden.
 
Stichting De Benen Nemen: waarin een kleine 
organisatie groot kan zijn!

kijk voor meer informatie over SDBN op 
www.debenennemen.nl

Stichting De Benen Nemen en het MCNV samen sterk voor 2 prothese-werkplaatsen in Vietnam

Op één been kun je niet lopen

door Karin Vlug
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Pham Dung, revalidatiearts en hoofdverantwoordelijke MCNV Vietnam 



door Frans Glissenaar

Weeskinderen in Ha Long

Havenstad Ha Long is wereld-

beroemd vanwege de fraaie 

rotseilanden in haar baai. Ie-

dere dag bezoeken duizenden 

toeristen uit alle delen van de 

wereld de baai. Zij hebben geen 

weet van het leed en de ellende 

in de stad, toen hier in de jaren 

negentig de heroïneverslaving 

onder jonge mannen om zich 

heen greep. De gevolgen van die 

ramp zijn nog tot op de dag van 

vandaag voelbaar.

‘Drugsgebruik en hiv waren in de jaren 
negentig een ware epidemie in Ha Long’, 
vertelt Nguyen Xuan Hoat (62). ‘Bijna iedere 
dag kon je in de stad wel een begrafenis zien 
van een drugsverslaafde die aan aids was 
overleden.’ 
Meneer Hoat is voorzitter van een 
‘Sunflowergroep’ in Ha Long. Dat is bijzonder. 
Bijna alle Sunflowergroepen in het noor-
den van Vietnam bestaan uit vrouwen (vaak 
weduwen) van met aids besmette mannen. 
De groep in Ha Long bestaat uit grootouders 
die zorgen voor hun kleinkinderen, omdat de 
vader is overleden en de moeder is 
verdwenen, of ook overleden.

Meneer Hoat had twee zoons, van wie er 
één aan de heroïne verslaafd raakte en die 
door het gebruik van vuile naalden met aids 
besmet raakte. Hoat, die verbindingsofficier 
is geweest in het leger, kwam er pas laat 
achter dat zijn zoon heroïne gebruikte. Vaak 
beloofde hij er mee op te houden, maar dat is 
hem nooit gelukt. In 2003 stierf hij en liet een 
dochtertje van 8 maanden na. De moeder 

VIETNAM
            LAOS

Ha Long
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Hr Nguyen Trung Tung met zijn vrouw en 2 kleindochters

De ouders stierven aan aids,        de grootouders voeden hen op



Om de groep grootouders te 
ondersteunen is een bedrag nodig 
van 25.000 euro, om de plannen 
in 2016 te realiseren. Uw (extra) 
donatie is daarbij onmisbaar.

Bij voorbaat veel dank voor uw 
betrokkenheid bij het MCNV en 
de grootouders in Ha Long.

Onze vraag aan u

Weeskinderen in Ha Long
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De Sunflowergroep van grootouders 

bestaat sinds 2008 en heeft 79 leden. ‘Voor 

ons allemaal is het het belangrijkste dat 

we weten dat we niet alleen staan en dat 

we elkaar kunnen helpen’, zegt Hoat. ‘

Sommigen van ons hebben financiële 

problemen, anderen gezondheidsproble-

men en daarom zoeken we steun bij 

elkaar. Mensen die zelf nooit met hiv 

te maken hebben gehad begrijpen onze 

problemen vaak niet, dus is het goed om 

contact te hebben met anderen die in 

dezelfde situatie verkeren.’  

van het meisje verdween niet lang daarna. Ze 
bracht het kind op een ochtend bij haar groot-
ouders en kwam nooit meer terug.  

Zijn kleindochter is nu twaalf jaar en doet 
het volgens Hoat goed op school. Gelukkig 
is zij niet besmet geraakt met hiv, want haar 
moeder was vermoedelijk ook verslaafd. Het 
meisje hoopt volgens Hoat nog steeds dat haar 
moeder ooit een keer zal terugkeren. ‘Ze heeft 
de trouwfoto van haar vader en moeder op 
haar slaapkamer.’ 

Maar Hoat weet wel beter. ‘Een half jaar 
geleden ben ik gebeld door iemand van de 
politie in Ho Chi Minh Stad. Ze hadden haar 
gevonden: ze was geïdentificeerd als overleden 
slachtoffer van een auto-ongeluk. Ik heb het 
mijn kleindochter nog niet verteld, ik ben 
bang dat de schok te groot voor haar zal zijn. 
Misschien moet ik wachten tot ze 18 is. Maar 
het is heel moeilijk om met dit geheim rond 
te blijven lopen. Ik heb het niet eens aan mijn 
eigen vrouw verteld, ik ben de enige die het 
weet.’

Ook meneer Nguyen Trung Tung heeft een 
geheim voor zijn kleindochter van 12 jaar. Het 
kind is met hiv-besmetting geboren, maar ze 
weet het zelf niet. ‘Ze slikt iedere dag braaf 
haar medicijnen, maar wij hebben haar nog niet 
verteld waarvoor die zijn.’ Meneer Tung (67) 
en zijn echtgenote Tran Thi Ly (65) hadden een 
zoon en een dochter. Hun zoon raakte in de 
jaren negentig verslaafd. Tung en Ly kwamen 
daar vrij snel achter en wisten hem er in 1998 
van te overtuigen dat hij naar een afkickcen-
trum moest. Daar zat hij twee jaar en daarna 
woonde hij ook nog twee jaar bij de ouders 
van meneer Tung, op het platteland in de pro-
vincie Thai Binh.
In 2002 kwam hij terug in Ha Long en trouwde 
hij met een jonge vrouw. Ze kregen twee 
dochtertjes, de eerste in 2003 en de tweede in 
2005. Maar het jaar 2005 bracht ook ramp-
spoed: uit een test bleek dat hij tijdens zijn 
verslaving aids had opgelopen. Hij overleed in 
2006. Zijn weduwe kon het moederschap in 
haar eentje niet aan en liet de meisjes aan de 
zorg van haar grootouders over. In 2008 is zij 
met een andere man getrouwd.

De kleindochters, Nguyen Thi Ninh Thai (12) 
en Nguyen Thi Thai Ninh (10), zijn door hun 
grootouders wel ingelicht over de geschiedenis 
van hun vader en moeder. Ze doen het allebei 
goed op school en blijken zelfs al een klein 
beetje Engels te spreken. Grootvader maakt 
zich soms wel zorgen om Thai, omdat ze een 
beetje teruggetrokken is, niet veel vriendinnen 
heeft en ook een beetje lijkt achter te blijven 
in haar groei. Zelf is ze echter overtuigd van 
haar toekomst. Op de vraag wat ze later wil 
worden zegt ze dat ze voetbalster wil zijn. 
Grootmoeder fronst haar wenkbrauwen. ‘Dat 
is toch niets voor een meisje.’ Maar het lijkt 
Thai het mooiste dat er is. Haar zusje Ninh 
heeft andere ambities, zij wil muzieklerares 
worden.

Hopelijk komt het voor de meisjes zo ver. 
Mevrouw Ly ziet de toekomst met zorgen 
tegemoet. Haar man sukkelt al sinds 2010 met 
zijn gezondheid. Hij heeft al vier operaties 
achter de rug, eerst aan zijn hart, toen aan een 
nier en daarna twee operaties aan zijn darmen. 
‘Ik zou niet weten hoe ik het moet redden in 
mijn eentje, als hij er niet meer zou zijn.’ 3

De ouders stierven aan aids,        de grootouders voeden hen op

Ik heb het mijn 

kleindochter nog niet 

verteld, ik ben bang dat 

de schok te groot voor 

haar zal zijn 
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Van doodongelukkig naar 
welvarend
‘Toen we zo arm waren en het leven zo zwaar 
was, heb ik verschillende keren overwogen een 
einde aan mijn leven te maken. Mijn man heeft 
mij daar steeds van weerhouden’, zegt Nguyen 
Thi Giang. ‘En kijk nu eens: we zijn welvarend 
en ik ben dolgelukkig!’ 
Giang (52) woont in het dorp Thanh Tri in de 
Mekongdelta. Toen ze tien jaar was stierf haar 
moeder, haar vader en broers moesten als 
dagloners zwoegen om het gezin in leven te 
houden. Het waren moeilijke tijden, met eerst 
de oorlogsjaren en daarna jaren met slechte 
oogsten en grote armoede. 

In 1982 trouwde Giang met haar huidige man, 
die meubelmaker en timmerman is. Ze kregen 
drie kinderen. Ook met dit gezin ging het vaak 
moeizaam, haar man had lang niet altijd werk 
en zij verloor veel geld bij een mislukte poging 
om een garnalenkwekerijtje te beginnen. Ze 
kwamen in de schulden te zitten en in 2006 
kwam daar nog een tropische storm overheen, 
die het eenvoudige huisje dat ze bezaten volle-
dig verwoestte.

Maar vanaf 2011 kwam er eindelijk licht aan 
het eind van de tunnel. Ze hoorde over het mi-
crokredietproject dat de Vrouwenunie van het 
district Ben Tre samen met het MCNV had op-
gezet. Ze leende drie miljoen dong (ongeveer 

120 euro) en zette daarmee een handeltje op 
met in- en verkoop van garnalen. Met de winst 
die ze daarmee maakte kocht ze een jaar later 
een geit. En die geit bleek een gouden greep. 
Ze liet de geit bevruchten, en die kreeg een 
stel jongen. Ze verkocht de mannetjes voor 
het vlees en behield de vrouwtjes, die ze ook 
weer liet bevruchten. Zo bouwde ze haar 
geiten-imperium steeds verder uit en nu heeft 
ze er een flink en stabiel inkomen van. Ze 
heeft zich nu gespecialiseerd in de verkoop van 
zwangere vrouwtjesgeiten: ze laat de vrouwtjes 
drie tot vier maanden oud worden, bezwan-
gerd ze en verkoopt ze dan door. ‘Gisteren heb 
ik er weer acht verkocht’, zegt ze trots.  

Vorig jaar kocht ze samen met haar man 
en volwassen kinderen een stuk grond in 
het dorp, waarop haar man een huis heeft 
gebouwd, dat nog deels in aanbouw is. ‘Het 
is voor het eerst in de geschiedenis van mijn 
familie dat we grond bezitten, dat is generaties 
lang nooit zo geweest.’ Op het terrein rond 
het huis experimenteert Giang nu ook met 
het kweken van kikkers en het fokken van 
ganzen. Het geluk is nu met haar, maar dat had 
ze eigenlijk wel kunnen weten, zegt ze. ‘Ik ben 
geboren in het Jaar van de Kat. Een waarzeg-
ger heeft het in mijn jeugd al gezegd: je zult in 
het begin van je leven heel arm zijn, maar later 
wordt je rijk!’ 

Meer vrouwen in het bestuur
De Vrouwenunie in Ben Tre houdt zich niet 
alleen bezig met microkrediet en andere 
maatschappelijke projecten. De vrouwen willen 
ook meer invloed in het bestuur van de regio.
Het officiële beleid van de Vietnamese    
overheid is dat in alle bestuursorganen (op 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau)       
minstens 25 procent van de leden vrouwelijk is.
‘Maar in de praktijk wordt dat niveau bijna 
nergens gehaald’, zegt voorzitster Thao. Met 
hulp van het MCNV is de Vrouwenunie in 2014 
gestart met een vrouwen leiderschapsproject. 
Overal waar verkiezingen en bijeenkom-
sten van de communistische partij worden 
gehouden wordt gezocht naar vrouwen uit de 
regio of gemeente die zich willen kandideren 
voor een bestuur. 
De campagne heeft al tot enig succes geleid: op 
gemeentelijk niveau steeg het percentage vrou-
wen van 20 naar 28 procent, op districtsniveau 
van 15 naar 18 procent . Volgend jaar zijn er 
verkiezingen voor de provinciale raad en dan 
hopen de vrouwen dat het huidige percentage 
van 22 naar minstens 25 procent stijgt.
Om dat voor elkaar te krijgen moeten de 
vrouwen echt campagne voeren. Verkiezingen 
zijn over het algemeen geen populaire gebeur-
tenissen. Meestal zijn er voor de verkiezingen 
zelf slecht bezochte bijeenkomsten waar vijf 
vooraf geselecteerde kandidaten zich presen-
teren. ‘Daar zit vaak voor de vorm dan één 

Vrouwen in Ben Tre timmeren aan de weg

In de Mekong-provincie Ben Tre 

werkt het MCNV samen met 

de Vrouwenunie aan een betere 

positie voor vrouwen. Niet alleen 

door ze met microkredieten te 

helpen financieel zelfstandiger 

te worden, maar ook met een 

campagne om meer vrouwen 

in bestuursorganen gekozen te 

krijgen.

door Frans Glissenaar
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In de jaren ‘60 sneuvelden in de Vietnam-
oorlog meer Vietnamese soldaten door 

malaria dan door Amerikaanse kogels.       
Malariaparasieten waren resistent geworden 
tegen toen gangbare geneesmiddelen. Ho 
Chi Minh vroeg hulp aan de Chinese leider 
Mao Zedong. Die gaf in 1967 het leger de 
opdracht een geneesmiddel tegen malaria te 
vinden. Het was bijzonder dat dit project op 
gang kwam, terwijl tegelijkertijd tienduizen-
den hooggekwalificeerde wetenschappers 
in het kader van de Culturele Revolutie 
als ‘rechtsen’ waren verstoten en naar het 
platteland gestuurd om in de landbouw te 
werken. Het project leverde aanvankelijk 
niets op. De wetenschappers waren te jong 
en te onervaren, hun superieuren waren       
‘gezuiverd’ en naar het platteland gestu-
urd. De leiding van het project benaderde 
de Academie voor Traditionele Chinese   
Medicijnen. Dit instituut stelde de toen 
39-jarige farmacoloog Tu Youyou beschikbaar. 

Tu ging onder moeilijke omstandigheden 
aan de slag. Haar man, ook wetenschapper, 
zat gevangen, haar kinderen moest zij elders 
onderbrengen. Zij en haar team raadpleeg-
den talloze oude geschriften en interview-
den honderden ‘blote voeten’ dokters. In 
een van die oude geschriften (uit 343!) over 
traditionele Chinese geneeskunde vonden 
zij artemisinine, het werkzame bestanddeel 
van de zomeralsem (Artemisia annua). Met 
deze stof werden vervolgens duizenden 
proeven gedaan op mensen met malaria. 
Het middel bleek zeer effectief te zijn te-
gen malariaparasieten en werd rond 1972 
voor het eerst toegepast. Nu, ruim veertig 
jaar later, ontvangt Tu Youyou voor haar                                
belangrijke werk deze hoge wetenschap- 

  pelijke onderscheiding.

Lees meer op: http://www.nrc.nl/handels-
blad/2015/10/10/de-moeder-aller-malaria-
middelen-1546055 

Nobelprijs voor Geneeskunde

Begin oktober werd de Nobelprijs voor Geneeskunde 
(mede) toegekend aan de Chinese wetenschapper Tu Youyou. 
De voorgeschiedenis van deze toekenning begint in Vietnam. 

vrouw bij.’ De Vrouwenunie probeert daar 
meer vrouwelijke kandidaten bij te krijgen.   
En als dat dan lukt, dan is het ook nog zaak 
vrouwelijke kiezers er van te overtuigen 
dat ze op die vrouwen moeten stemmen. ‘Ik 
hoorde onlangs van een vrouwelijke kandidaat 
dat een vriendin van haar na de verkiezing 
enthousiast naar haar toe was gekomen: ik 
heb niet op je gestemd hoor! Want als je zou 
worden gekozen gaat dat heel veel tijd kosten, 
en heb je minder tijd voor je gezin.’ 

De vrouwen hopen dat, met meer vrouwen 
in vertegenwoordigende organen, er ook 
meer aandacht komt voor problemen van en 
kansen voor vrouwen. ‘Vrouwen krijgen over 
het algemeen minder kansen bij opleidingen 
en trainingen. Er is te veel kinderarbeid onder 
meisjes en er is te veel seksueel misbruik 
van jonge vrouwen’, zegt vice-voorzitster 
Thoa. ‘Maar bovenal: de Vietnamese bevolking 
bestaat voor vijftig procent uit vrouwen, dus 
we zouden ook voor vijftig procent moeten 
kunnen mee beslissen.’ 

                  Etalage

Uit Laos:

•Toilettasje of etui in twee kleuren, rood-wit of 

paar-wit. Afmeting 20-10 cm in mooie stevige 

stoffen kwaliteit 

 prijs: € 6,50 per stuk

•Luchtige en sierlijke sjaal 

in mooie geweven kwalit-

eit katoen. In twee kleuren 

verkrijgbaar zachtblauw en 

zachtroze

prijs: € 7,95 per stuk

Uit Vietnam:

•Katoenen sjaal in verschillende kleuren 

combinaties

prijs: € 7,95 per stuk

Bestellen kan door:
overmaking van het bedrag op 

NL07INGB0001706415 t.n.v. Medisch 

Comité Nederland-Vietnam, o.v.v. artikel, kleur 

(voorkeur) en aantal. U ontvangt de bestelling 

binnen twee weken na overmaking van het 

betreffende bedrag.

De opbrengst komt ten goede aan onze 

projecten.

Kijk in de webwinkel van www.mcnv.org 
voor meer artikelen uit Vietnam

In ieder magazine bieden wij u een aantal producten uit Vietnam aan. 
Zoekt u een exclusief of origineel cadeautje dan kunt u dit heel eenvoudig bestellen.

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij uw steun 
voor het microkredietprogramma van het 
MCNV en het belang van de fondsen-
managers. Op dit moment van schrijven heeft 
u een bedrag van bijna 30.000 euro gegeven. 
Heel veel dank hiervoor!

Karin Vlug
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Ook in 2016 bieden wij onze 
donateurs de mogelijkheid om een 
MCNV-reis door Vietnam te maken.  
Bezoeken aan een aantal projecten 
waaraan u als donateur uw steun 
verleent, worden afgewisseld met 
toeristische highlights.   

Zo bezoeken we onder meer drukke steden 
en oude tempels en maken we boottochtjes op 
mooi kristalhelder water.  
Daarnaast gaan we op bezoek bij veldmede-
werkers van het MCNV, we bezoeken samen 
met hen dorpen waar het MCNV  projecten 
uitvoert, in de medische school in Dong Ha 
praten we met de onderwijzers en zien we van 
dichtbij hoe kinderen met een handicap in een 
“resource centre” worden voorbereid op een 
plaats in de maatschappij. Deze bijzondere mix 
van ‘werk’ bezoeken en bezienswaardigheden 
heeft bij de donateurs die u voorgingen een 
diepe indruk achtergelaten. 

De reis zal plaatsvinden van 1-20 april 2016 en 
kost ongeveer euro 2500 p.p. Indien u nadere 
informatie wilt ontvangen stuurt u een email 
naar kv@mcnv.nl of bel het MCNV kantoor 
020-6270411 en vraag naar Karin Vlug. 
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Nog enkele plaatsen vrij: 
donateurreis 2016

Het MCNV verleent medische hulp aan de bevolking van 
Vietnam en Laos. Het legt verantwoording af over de 
besteding van gelden en geeft informatie over recente 
ontwikkelingen in Vietnam en Laos. 

Giften
Het gironummer voor giften aan het Medisch 
Comité Nederland-Vietnam is 
NL16INGB0001090400

Redactie
Willem Eikelboom, Tom Fluitsma, Saskia Stevens, 
Ab Stokvis, Karin Vlug (eindredactie).
Ontwerp en opmaak
Dettline, Amsterdam
Redactieadres
Weteringschans 32, 
1017 SH Amsterdam. 
telefoon [020] 627 04 11
e-mail: redactie@mcnv.nl 

Colofon 

De vormgeving is anders dan anders door het gebruik van getekende illustra-
ties van bloemen, bladeren en vogels. Op ieder kalenderblad vindt u ook een 
Oosterse uitdrukking die past bij de foto. De kalender 2016 straalt uit dat er veel 
positieve en hoopvolle ontwikkelingen zijn in het land waar u zich als donateur 
mee verbonden voelt.

Groot formaat, voldoende ruimte om aantekeningen te maken.

Prijs per stuk €11,95 (2 stuks €  €  22,-  Inclusief verzendkosten.

Bestellen kan door het bedrag over te maken op:

NLINGB0001706415 t.n.v. MCNV te Amsterdam, o.v.v. Kalender 2016

Ja, met deze machtiging wil ik Vietnam en Laos blijvend steunen

Hierbij machtig ik het MCNV om, tot wederopzegging, bedragen af te schrijven
wegens hulpverlening aan Vietnam en Laos:

Naam................................................................Reg. nr...............................

Adres...........................................................................................................

Postcode en plaats.....................................................................................

Bedrag E............per maand 0    kwartaal 0     half jaar 0       jaar 0
van IBAN rekening........................................................................................

datum...................................Handtekening................................................

Stuur deze bon naar MCNV, Weteringschans 32, 1017SH, Amsterdam 

BON

Kalender 2016: nog te bestellen

kalender 2016

hoop en 
         optimisme

Enkele donateurs hebben het MCNV gebeld omdat het lijkt alsof de kalender 
slechts witte bladen bevat. Dit is gelukkig niet het geval. U vouwt de maandbladen 
open van boven naar beneden waardoor het formaat 22 bij 44 cm is.


