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40 jaar samenwerking MCNV en Quang Tri

Pamela Wright:

40 jaar samenwerking MCNV en de provincie Quang Tri
Dan weet ik weer heel goed waarom we het allemaal doen!

I

n 1995 kwam
ik voor het
eerst in Dong
Ha, hoofdstad
van de provincie
Quang Tri. Het
was in november, het regende
en was kil. Alles
zag er grauw
en versleten uit,
de gebouwen,
de wegen, zelfs
het restaurantje
waar ik met
mijn Nederlandse collega een soepje ging
eten die avond. Een paar jaar later, in 1999,
kwam ik op een zonnige dag langs het nieuwe
kantoor van het MCNV in Dong Ha, en alles
leek heel anders! We werkten toen al met een
team aan het ‘community-managed’ gezondheidsprogramma en de stad was zich ook aan
het ontwikkelen. In de volgende jaren bezocht
ik Dong Ha regelmatig. Er zijn steeds meer
restaurants en leuke cafés bijgekomen en ook
ons team is uitgebreid: iets groter, maar veel
sterker en met steeds ervaring en kennis over
de beste manier om achtergestelde mensen te
kunnen helpen.
Overal waar ik kom in Quang Tri, van het
zanderige kustgebied, de kleine boerderijen

in de laaglanden tot de dorpjes van etnische
minderheden in de beboste bergen, kom ik
mensen tegen die mij bedanken voor het werk
van het MCNV. Zo veel mensen met een beter
leven, zo veel jonge mensen met een hoopvolle
toekomst. Wij hebben collega’s bij de gezondheidsdiensten en de dorpsgezondheidswerkers
die zo veel leuke activiteiten uitvoeren met
de mensen in hun dorpen. Gezondheidsvoorlichting is iets vrolijks geworden, en veel meer
mensen weten de diensten te vinden die ze
nodig hebben. De gezondheidswerkers weten
heel goed hoe ze hun werk het best kunnen
aanpakken, om zoveel mogelijk te bereiken en
te helpen.
Het is voor mij een genoegen om te zien dat
er, na al die jaren investeren in onderwijs, verbetering van de dienstverlening, innovatie en
mensen, er zo veel veranderd is. Als manager
zit ik vaak op kantoor en voor de computer,
bezoek meetings en conferenties. Het is elke
keer weer zo plezierig om in Quang Tri te zijn
en mee het veld in te gaan. De ene keer naar
een toneelspel van ouderen om hun problemen aan het licht te brengen, de andere keer
naar een poppenspel om dorpelingen aan
te moedigen naar een kliniek te gaan als ze
malaria symptomen hebben. Of ik bezoek een
training op een schooltje voor gehandicapte
kinderen. Dan weet ik weer heel goed waarom
we het allemaal doen!

Ouderen krijgen meer aandacht
De afgelopen jaren heeft het MCNV zich
gericht op de vele kinderen, jongeren en
families die het zonder hulp van buitenaf
niet redden. Zoals de programma’s voor
kinderen met een handicap, zij krijgen
ondersteuning in de vorm van hulpmiddelen
als looprekjes of gaan naar school om te
leren lezen en schrijven. Maar ook kleine

leningen voor arme vrouwen om een eigen
winkeltje te kunnen uitbaten of voor het
fokken van varkens of koeien. Daarmee komen die families langzaam maar zeker uit de
armoedespiraal en is er een wezenlijke kans
op een beter en gezonder leven.
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en specifieke groep, waar de laatste
jaren gelukkig meer aandacht voor
is, zijn de ouderen, die vochten voor
de vrijheid van hun land.Vrijwel alle
ouderen van boven de zestig jaar in
Quang Tri zijn betrokken geweest bij
de Vietnamoorlog.
En velen kampen nog dagelijks met de
directe of indirecte gevolgen van deze
allesvernietigende strijd die in 1975
ten einde kwam. Zowel lichamelijke,
maar vooral ook geestelijke hulp is
onontbeerlijk. Een aantal ontroerende
verhalen van ouderen die vochten
voor hun vrijheid, vindt u in deze
speciale uitgave.
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Veteranen op de gevoelige plaat

Ruben Hamelink is 22 jaar, fotograaf en
bezig met een boek over Vietnamese
Veteranen. Hij reisde 10 maanden door
Vietnam en legde van 30 veteranen het
verhaal vast. In dit nummer wordt een
aantal van zijn foto’s gepubliceerd.

N

a het afronden van mijn middelbare
school besloot ik door Azië te gaan
reizen. Tijdens de geschiedenislessen op school
is veel aandacht besteed aan de Vietnamoorlog.
Het was een verplicht eindexamenonderwerp
en in combinatie met mijn fascinatie voor de
rol van fotografie in deze oorlog besloot ik
naar Vietnam te gaan.
Toen ik in Hanoi een documentaire zag over
Amerikaanse veteranen realiseerde ik me
hoeveel aandacht daarvoor altijd is geweest in
de westerse media, maar hoe weinig er wordt
stil gestaan bij het lot van de Vietnamezen die
in deze oorlog moesten vechten. Zelfs na het

actief zoeken van informatie en verhalen lukte
het mij niet om een goed beeld te krijgen van
de Vietnamese veteranen. Waar zijn ze nu? Wat
doen ze? Hoe kijken ze terug op hun dagen in
de oorlog? En hoe heeft de oorlog hun leven
beïnvloed?
Vietnamese Veteranen is een project geworden
waarin deze vragen worden beantwoord. Het
zijn persoonlijke verhalen, gevoelens en herinneringen van de mannen en vrouwen over de
oorlog in Vietnam. Die herinneringen gingen
natuurlijk gepaard met veel pijn en verdriet,
maar tegelijkertijd zag ik ook enorm veel trots
en nostalgie.
Via een ‘crowd-funding’ actie is het gelukt om
genoeg geld op te halen voor het maken van
een boek. Het wordt een boek waarin de
portretten en verhalen worden gecombineerd
met essays over het verleden en heden van de
Vietnamese samenleving. Als u mij ook hebt
gesteund wil ik u daarvoor hartelijk danken!
Ruben Hamelink
Via info@mcnv.nl kunt u het boek van Ruben
Hamelink bestellen. De kosten bedragen €25
inclusief verzendkosten. Eind september zal het
boek beschikbaar zijn.
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Tijdens de Amerikaanse oorlog studeerde HồThi Nga in
het geheim om verpleegster te worden. Ze schreef op
boombladeren, die ze, nadat ze de tekst uit haar hoofd
had geleerd, verbrandde, zodat ze niet ontdekt zou
worden. “Om de ene schouder droeg ik mijn verpleegspullen, en om de andere een AK-47 machinegeweer.” De
dag dat Ho Thi Nga en een vriendin door de jungle op
weg waren naar hun eenheid, en werden beschoten door
kanonnen, zal ze nooit vergeten: “We schuilden snel in
een grot, maar toen de bommen stopten met vallen, kon
ik haar nergens vinden. Ik vond alleen haar hoofd terug.”

Hồ Thi Nga

Ze droeg het hoofd van haar vriendin drie dagen lang in
een zak terug naar hun eenheid, om haar daar te begraven.
“Zelfs in de zwaarste momenten verloor ik niet de wil om te
vechten voor gerechtigheid” “Ho Chi Minh heeft ons gezegd
alleen vijanden te doden als zij weigeren zich over te geven”
Op een dag vond ze een gewonde Amerikaanse soldaat. Ze
bond hem vast zodat hij niet weg kon en gaf hem eten, hij zei
haar dat hij haar nooit zou vergeten. “Ik ben een verpleegster, mijn doel was om mensen te redden, niet om ze te
doden. Dus soms redde ik ook mensen die voor de vijand
vochten.”

Hồ Văn Son meldde zich in 1959 aan bij het Noord Vietnamese leger. Eenmaal in dienst vervoerde hij goederen
en wapens over de Ho Chi Minh route. Toen in 1963 een
hevige slag werd gevochten in de buurt van zijn geboortedorp vroeg hij toestemming zich bij een lokale eenheid
te voegen. Hierin zou hij tot aan het einde van de oorlog

Hồ Văn Son

vechten, totaal in 63 veldslagen. “Ik ben blij en trots dat
we die veldslagen wonnen, en dat we de oorlog wonnen,
maar ik mis de vrienden die ik verloor. Soms kan ik niet
slapen omdat ik aan hen moet denken. Ik treur om de
mensen die stierven, ze gaven hun leven voor de vrijheid,
maar konden hier nooit van genieten.”

door: Ho Sy Quang, revalidatiearts en hoofd van het MCNV kantoor in Dong Ha

Het MCNV en de provincie
40 jaar intensieve samenwerking

De manier van werken en de nauwe
samenwerking met onze partners in
Quang Tri hebben voor veel mensen
het bestaan gezonder en gelukkiger
gemaakt. En het MCNV daarmee
in heel Quang Tri een uitstekende
naam bezorgd, daar zijn we
apetrots op!

VIETNAM

LAOS

O

Quang Tri

p een van mijn veldbezoeken wenkte
een vriendelijke man mij naar zijn huis.
Met een brede glimlach liet hij me zien dat hij
in de hoek van zijn huis met twee muren van
bamboe een aparte slaapkamer had gemaakt.
“Ik ben zeer tevreden”, zei hij, “een aparte
slaapkamer bevalt ons goed. We slapen niet
meer met de kinderen rondom een vuur”.
Het is maar één voorbeeld van de vele verbeteringen die hier zichtbaar zijn sinds het
MCNV in deze gemeente werkt. Het maakt
me blij. Nog maar tien jaar geleden leefde en
sliep iedereen hier rondom een rokerig vuur
midden in hun zwartgeblakerde huis. Toen
begon het MCNV in deze dorpen met het
stimuleren van de bouw van aparte keukens
om zo de hygiëne en veiligheid in de huizen te
verbeteren en daarmee de gezondheid van de
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mensen. Klamboes tegen de muggen en warme
dekens moesten de rol van het centrale vuur
overnemen.
Sociale omwenteling
Ook in de omliggende gemeenten werd dit
voorbeeld gevolgd en zien we aparte ruimten
waar de mensen koken en slapen. Je mag dit
betitelen als een sociale omwenteling, en het
is een van de vele voorbeelden van wat het
MCNV in de provincie Quang Tri heeft teweeg
gebracht.
De rol van het MCNV is met name om samen
met de gemeenschappen en de overheden
vast te stellen welke hulp het eerst nodig is en
welke groepen daarvoor in aanmerking komen.
Sinds ik bij het MCNV betrokken ben, nu al
zo’n 20 jaar, heb ik gezien hoe de relatie van

Quang Tri,
met resultaten om trots op te zijn!
het MCNV met de bevolking van Quang
Tri zich ontwikkelde, veranderde en steeds
hechter werd.
Het Holland ziekenhuis, iedereen kent
het!
Het begon allemaal met de bouw van
het fameuze Holland Ziekenhuis in Dong
Ha in 1974, en nu, 40 jaar later, staat het
MCNV bekend om zijn veelomvattende en
vernieuwende benadering van gezondheidsvraagstukken en sociale verandering.
Ik leerde het MCNV kennen toen ik als arts
begon te werken in het “Holland Ziekenhuis”. Daarna werd ik aangesteld als coördinator van een gezondheidsprogramma dat
werd uitgevoerd door zeven Nederlandse
NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) waarvan het MCNV er één was.

kracht en vernieuwing en
daarmee zelf vorm geven aan
de toekomst
In 2001 werd ik als staflid verwelkomd bij
het MCNV-kantoor in Dong Ha.
Ik beschouw dat laatste nu als een keerpunt
in mijn leven.
Onze speerpunten zijn het versterken van
de eigen kracht van mensen en vernieuwing
(“empowerment and innovation”) en daar
heb ik het vaak over met onze partners.
Door het in het leven roepen van lokale
belangengroepen, patiëntenverenigingen en
zelfhulpgroepen versterken wij het vermogen van de mensen om zelf hun toekomst
vorm te geven en hun eigen belangen te
leren verdedigen.
Het MCNV werkt samen met die lokale
groepen aan betere en nieuwe methoden
om bewustwording en gedragsverandering
bij hun achterban te bewerkstelligen. Dat
gebeurt door het gebruik van rollenspel,
film, poppenspel en volksliederen, en in
toenemende mate “nieuwe media”. Mijn
ervaring is dat dit alles een kwestie van
volhouden en lange adem is. De manier
van werken en de nauwe samenwerking
met onze partners in Quang Tri hebben
voor veel mensen het bestaan gezonder en
gelukkiger gemaakt. En het MCNV daarmee
in heel Quang Tri een uitstekende naam
bezorgd, daar zijn we apetrots op’!
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Veteraan Hồ Cu Chán

Onze vraag aan u
MCNV en Quang Tri: sinds
1972 nauwe samenwerking
Vanaf de oprichting ten tijde van de
Vietnam oorlog heeft het MCNV
zich ononderbroken ingezet voor de
Vietnamezen. Daarbij richtten wij
ons de eerste twee decennia met
name op de medische zorg: de bouw
van het Holland Ziekenhuis in Dong
Ha, noodhulp in de eerste jaren na
de oorlog, malaria- en tuberculosebestrijding en vitamine A programma’s.
Vietnam is een land in ontwikkeling
dat wordt meegetrokken in de vaart
der volkeren. Maar dat geldt niet
voor iedereen. De toenemende welvaart is ook hier ongelijk verdeeld.
Vooral mensen met een handicap
(veelal nog als gevolg van de oorlog),
vrouwen en mensen van etnische
komaf hebben het moeilijk. In de
provincie Quang Tri willen wij ons
ook de komende jaren blijven inzetten voor de mensen die een
steuntje in de rug echt nodig hebben!

Uw steun is van grote waarde
Het MCNV betrekt de meest kwetsbare mensen bij de plannen om de
gezondheid- en leefsituatie te verbeteren. Uw steun is hierbij van grote
waarde. In deze speciale uitgave wil
ik van de gelegenheid gebruik maken
u te bedanken voor uw jarenlange
betrokkenheid bij Vietnam en het
MCNV!

Bij voorbaat veel dank voor
uw (extra) gift!

Tegen de tijd dat Hồ Cu Chán zeventien
jaar was, waren er niet veel mensen over
om het dorp te verdedigen. “Omdat de
mannen uit het dorp allemaal ergens anders waren om te vechten, waren ik en elf
andere jongeren alleen over om het dorp
te verdedigen.” Met zijn twaalven hadden
ze maar twee geweren, de rest gebruikte
kruisbogen met giftige pijlen. “We moesten
van man tot man vechten.” Na vier jaar op
deze manier vechten waren er nog maar
vier van hen over. Later, in 1963, regelde
hij de productie en distributie van rijst en
voedsel voor de soldaten langs de Ho
Chi Minh route. Dit was net zo gevaarlijk
omdat ze vaak gebombardeerd werden
op de meest onverwachte momenten.
“We overwonnen alle moeilijkheden, we
overwonnen al onze vijanden. Voor het
land vergaten we onszelf, en we dienden
het volk.”
Na de oorlog keerde Hồ Cu Chán terug
naar zijn oude leven. Hij heeft nooit officiële erkenning gekregen voor zijn daden,
maar dit maakt hem niets uit. “Zo lang
het land veilig en er vrede is, heb ik geen
medailles nodig.”
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Op zijn vijftiende begon Hồ Văn Quang in een lokale
luchtafweer eenheid te vechten. Jaren later, toen hij
zijn vrouw en hele familie verloren had, sloot hij zich
aan bij het Noord-Vietnamese leger. Tijdens de oorlog
werd hij verliefd op een vrouw uit zijn dorp en ze
kregen samen een kind. Na negen jaar vechten hebben zij elkaar weer gezien en kon het gezin herenigd
worden. Hij kijkt op deze zwarte periode terug met
trots en verdriet. “Ik ben enorm trots dat ik heb gevochten in de oorlog, omdat ik daardoor mijn volk heb
geholpen. Er waren veel zware momenten, maar de
liefde voor het land en Ho Chi Minh gaven mij genoeg
kracht om door te zetten. Toen de oorlog voorbij was

Hồ Văn Quang

moest ik erg wennen aan de vrede en leren ervan
te genieten. Maar ik leerde snel, ik heb een vredige
geest, mijn grootste wens is dat deze vrede nooit
meer stopt.” Hồ Văn Quang komt vaak samen met andere veteranen om te praten over hun tijd in de oorlog.
“Het moeilijkste nu is dat ik dagelijks aan de oorlog
herinnerd wordt, door de gevolgen van Agent Orange.
Mijn zoon is daardoor zwaar gehandicapt, en ik krijg
zelf ook steeds meer last van gezondheidsproblemen. De oorlog heeft voor veel mensen diepe sporen
nagelaten.”

Hồ Văn Sơn was veertien jaar toen hij geheime
berichten voor Vietcong strijders ging vervoeren.
Toen hij zich tien jaar later bij het leger van Noord
Vietnam voegde vervoerde hij goederen, munitie en
gewonde soldaten over de Ho Chi Minh route. In 1972
werd hij naar Quang Tri gestuurd. “We waren niet bang
om te sterven. Koste wat het kost moesten we onze
vrijheid en vrede terugkrijgen, het was onze enige
prioriteit. Dus we vochtten met alles wat we hadden.”
De herinneringen worden er nooit beter op, hoeveel hij
ook aan de oorlog terugdenkt. Hij herinnert zich regens
van bommen, kameraden die sneuvelen in een zee

Hồ Văn Sơn

van explosies en het zien sterven van zijn vrienden op
de meest gruwelijke manier. “Ik zie en hoor nog steeds
de stervende soldaten om hun moeders roepen. Ik huil
nog steeds van binnen als ik aan deze tijd terugdenk.”
Thuis bewaart hij een stapel oude zwart wit foto’s uit de
oorlog, waarop te zien is hoe Amerikaanse soldaten op
gruwelijke wijze Vietnamezen martelen en vermoorden.
“Ik kon niet geloven dat de vijand zo gewelddadig en
wreed kon zijn, en wij zo sterk. Vergeleken met ons
zagen de Amerikanen er zo sterk uit. Maar wij hebben
uiteindelijk gewonnen.”

door: Ron Marchand

Aan de donateurs van het MCNV
Vooral aan degenen die bijdroegen aan de actie:

“Goed begonnen maar nog niet Gewonnen” (maart 2013)
(Armoedebestrijding in de bergen, van Cassave naar Acacia en kinderondervoeding)
Een jaar later in het district Khanh Vinh
ankzij de goede gaven van onze trouwe
donateurs kon het MCNV doorgaan met
het werk in dit arme district, waarmee al tien
jaar geleden begonnen is. Armoedebestrijding
heeft nu eenmaal veel tijd nodig, vooral daar
waar het nodig is boeren over te halen andere
gewassen te gaan planten. Omdat het MCNV
die tijd kan nemen, zien we nu duidelijk grote
vooruitgang.
De bijna totale afhankelijkheid van de teelt
van cassave was jarenlang een groot probleem
voor de armsten onder de boeren omdat de
prijs ervan enorm kan fluctueren en dit gewas
op de berghellingen gaandeweg de grond
uitput, wat tot gevaarlijke erosie leidt. Nu pas
is dit duidelijk aan het veranderen.
Mensen zijn niet alleen meer acacia gaan
planten maar, wat nog veel belangrijker is, ze
telen nu meer fruitbomen en groenten rond
hun huizen in de dorpen in de dalen.
Het MCNV begon al met het stimuleren van
fruitbomen in 2008 en de laatste jaren zien
we het landschap duidelijk veranderen.Vooral
de Jackfruits, Pomelo’s en Durian’s doen het
geweldig. Het grote voordeel hiervan is dat
prijzen altijd variëren van jaar tot jaar en als
je diverse vruchten teelt zijn er altijd wel een
paar die het goed doen. Een enkele Pomelo,
een soort grote grapefruit, van iets meer dan
een kilo levert nu meer op dan 50 kg cassave! De vruchten hangen gewoon in de tuin,
je hoeft niet met een zware mand cassave de
berg af te dalen. En je kunt ieder jaar oogsten,
je hoeft geen 4 jaar te wachten zoals bij de
acaciabomen.
Om die reden hebben de mensen waarmee
het MCNV samenwerkt – de dorps ‘extensie werkers’ – er voor gekozen de teelt van
fruitbomen nog meer te gaan stimuleren.Voor
dit jaar is er een plan om 8500 fruitbomen te
verspreiden. Hierbij vervullen deze extensiewerkers een belangrijke rol want zij hebben
geleerd hoe je deze bomen moet verzorgen en
geven advies aan hun mededorpelingen.
Ook onze jarenlange inspanning om het
tuinieren van groenten te stimuleren werpt
nu, letterlijk, zijn vruchten af. De etnische
minderheden in dit district deden dit vroeger
nooit, ze verzamelden eetbare bladeren in het
bos, als ze toch terugkwamen van het werk
op hun cassave akkers. De bossen zijn echter
sterk uitgedund en het kopen van groenten op
de markt is voor hen nodeloos duur.
De familie van Cao Hang heeft nu een
prachtige groentetuin, met taro’s, bananen, kool
en zelfs sperziebonen (in het Vietnamees: ‘cove’
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afgeleid van het Franse ‘harico verts’). Zijn
voorbeeld wordt steeds meer nagevolgd. En
zijn dochter groeit ermee op.
Deze ontwikkeling, samen met betere
methoden voor het telen van kippen en
varkens is wat het MCNV jaren geleden al
voor ogen stond: gemengde bedrijven, dicht bij
huis, met veel verschillende producten, zodat,
als één ervan weinig opbrengt, er altijd wat
anders is dat een goede prijs oplevert. Op die
manier maak je mensen onafhankelijker van de
grillen van de markt en bovendien kunnen zij de
gezonde producten uit hun tuin ook zelf eten.
Er zijn vele andere voorbeelden, ook van
onverwachte successen, zoals die van Sa Mui
Xe die ooit een klasje volgde over hoe je van
bamboe stekken kunt maken – hij is nu dé
leverancier van bamboe zaailingen, tot ver
buiten het district en heeft tientallen bomen
op zijn vroegere cassave veld staan. Deze
bamboesoort wordt geteeld omdat de jonge
spruiten bijzonder smakelijk zijn.
In maart 2013 vertelden we u ook over het
opzetten van een coöperatie van de 11 dorpswinkeltjes. Dat idee bestaat nog steeds maar
het blijkt heel lastig dit in de praktijk uit te
voeren.Veel boeren in Vietnam zijn nog steeds
‘kopschuw’ van het woord ‘coöperatie’ omdat
ze dat associëren met de tijd dat de overheid hen in communes ‘alles samen liet doen’,
de plan economie van voor de ‘renovatie’
(doi moi) in 1986. Het valt daarom niet mee
mensen ervan te overtuigen dat samenwerken
wel degelijk ook op een commerciële basis
kan. Men werkt informeel al wel samen maar
daarbij wordt het heel belangrijk gevonden
de vrijheid te behouden met wie, en op welke
manier. Dus, wie de leiders van zo’n coöpera-

tie moeten zijn, en welke regels er door wie
dienen te worden gevolgd, is dan een vitaal
punt. Dit kost veel meer tijd, en veel meer
discussies, dan aanvankelijk voorzien. Maar het
MCNV blijft proberen samen met de mensen
de juiste weg te vinden.
We schreven ook over onze activiteiten om
de ondervoeding bij kinderen te bestrijden.
De methode die door de jaren heen in Khanh
Vinh is ontwikkeld, het lokaal produceren
en distribueren van een poeder gebaseerd
op bonen en granen, bleek heel succesvol.
Nadat de resultaten waren geanalyseerd bleek
dat verstrekking van dit poeder gedurende
vier maanden aan gezinnen met ondervoede kinderen leidde tot een afname van
de ondervoeding met 30% in een groep van
600 kinderen. Ter vergelijking, het normale
overheidsprogramma (met uitdelen van melk)
bereikte slechts 12% reductie in diezelfde
tijd. Als gevolg hiervan heeft de directeur van
het gezondheidscentrum van Khanh Vinh nu
besloten om al het geld dat ze hiervoor van de
provinciale overheid krijgen vanaf dit jaar te
investeren in de ‘MCNV methode’. Dit maakt
het mogelijk om nog dit jaar alle ondervoede
kinderen in het hele district (ca. 1600) met het
poeder te bereiken.
Het MCNV heeft geïnvesteerd in een nieuwe
machine om de grotere productie aan te kunnen. Het poeder wordt nog steeds geproduceerd door dezelfde familie in Cau Ba.
Dit soort goede en blijvende ontwikkelingen kosten veel tijd, die het MCNV er door
uw voortdurende steun gelukkig ook in kan
steken!
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MCNV bezorgd over het conflict
tussen China en Vietnam in de
Zuid-Chinese zee

MCNV over op SEPA
Sinds 1 januari 2014 is er heel wat veranderd in goede-doelen-land, door de
invoering van SEPA (Single European
Payment Area) en de omzetting van
onze giro- en bankrekeningnummers
naar IBAN nummers (International
Bank Account Number), alsook door
de verandering in de wet- en regelgeving rondom giften en de belasting.

V

elen zullen het nog weten. In augustus 1964
vond het “Tonkin-incident” plaats, een
korte militaire aanvaring tussen een Amerikaanse
patrouilleboot en een paar Vietnamese schepen.
Als reactie hierop werd in de Verenigde Staten
een resolutie aangenomen die president Johnson
volmacht gaf voor aanvallen op Vietnam, zonder
dat hiervoor een formele oorlogsverklaring
nodig was, goedgekeurd door het Congres.
De rest is geschiedenis, zoals men zegt, maar nu
is er een nieuw incident op zee dat ernstige bezorgdheid oproept. De Zuid-Chinese zee wordt
omringd door een vijftal landen, die al heel lang
met elkaar om de rechten twisten, China,Vietnam, de Filippijnen, Indonesië en Maleisië. Met
name is er al lang een conflict over het eigendom van een aantal kleine eilandjes, de Paracel
en de Spratly eilanden. Als altijd draait het om de
mogelijke olievoorraden en om visrechten.
Nu vindt men in Vietnam, en ook op de Filippijnen, dat China begin mei te ver is gegaan
door een olieboorplatform in zee te plaatsen
vlak bij de Paracel eilanden, aan de Vietnamese kant. Het platform wordt door militairen
bewaakt. De spanning tussen de eeuwenoude
rivalen laait daardoor hoog op, met anti-Chinese
demonstraties in de straten van Vietnam en de
veroordeling daarvan door China.

Voor uw administrateur van het MCNV, en
voor onze IT-leverancier, betekende de invoering van SEPA een lastige klus, omdat wij
moesten overstappen op nieuwe database
software en alle gegevens vanuit de oude
database moesten worden overgezet. Dat
gebeurt natuurlijk niet handmatig, maar het
computerprogramma waarmee zo’n overstap
wordt gemaakt is mensenwerk en dat betekent meestal: bijna goed. Maar in sommige
gevallen is het misgegaan met het incasseren
van periodieke giften , de adressering van de
krant, of is een verkeerd rekeningnummer
op de acceptgiro afgedrukt. Ook wordt van
sommigen de (jaar)donatie in een andere
maand geïncasseerd dan u gewend bent. Een
enkeling wees ons daarop, waarvoor dank!
Wat wij u vragen te doen:
•Controleert u of de eerste termijn van uw
periodieke gift is afgeschreven. Zo niet, zou u
de gift dan alsnog aan ons willen overmaken
(MCNV, giro NL16 INGB 0001090400
onder vermelding van…..)
•Indien de eerste termijn van uw periodieke
gift dubbel is afgeschreven, mogelijk in januari
én februari, dan horen we dat ook graag en
storten het teveel geïncasseerde terug.

Notariële akte niet meer notarieel
En nu het goede nieuws, want doneren voor
Vietnam kan vanaf dit jaar voordeliger, omdat
u uw donatie zonder tussenkomst van een
notaris (en ongeacht de hoogte van het bedrag) makkelijk in een onderhands contract
kan vastleggen. Indien u dat voor minimaal 5
jaar doet mag u de donatiebedragen volledig
op uw belastbaar inkomen in mindering
brengen, zodat u nu zelf de macht hebt om
de Nederlandse staat iets meer mee te laten
betalen aan ons werk. Het aanvragen van
een onderhandse akte kunt u doen door een
mail te sturen naar vt@mcnv.nl of een brief
aan MCNV t.a.v.Vivian Tsie, Weteringschans
32, 1017 SH Amsterdam. De gegevens die u
dient te vermelden, naast het bedrag van uw
donatie, zijn uw volledige naam (en die van
uw partner), en (van beiden) het sofi-nummer.
Wij sturen u dan het ingevulde contract ter
ondertekening toe.
Is er geven na de dood?
Onlangs werden wij verblijd met de aankondiging dat we een fors bedrag uit een erfenis
tegemoet kunnen zien. Incidenteel krijgt het
MCNV een deel uit een erfenis, of een legaat.
Wilt u ook zo’n gebaar maken dan is een
gang naar de notaris wel noodzakelijk.
Hartelijk dank!
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Wij
zijn buitengewoon blij met het vertrouwen
en de donaties die u ons schenkt!
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MCNV administratie, Ab Stokvis en Vivian Tsie

Kim Phuc op Conferentie Bridge to the Future in Arnhem

Onze collega’s in Vietnam maken zich veel
zorgen om de dreiging die in de lucht hangt.
Algemeen vindt men dat Vietnam historische
rechten heeft die nu geschonden zijn, met name
de uit 1982 daterende U.N. Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS).

O

Op de sociale media zien wij dagelijks dat onze
collega’s zich er over opwinden en online petities tekenen en zo. Ook de VUFO (Vietnam
Union of Friendship Organisations) heeft een
verklaring gepubliceerd waarin men oproept om
dit conflict vreedzaam op te lossen.
Het is te hopen dat deze gebeurtenis, anders dan
het Tonkin incident van 50 jaar geleden, wel met
overleg en diplomatische aanpak wordt opgelost.
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Pamela Wright, mede namens de staf van het MCNV

•Meldt ons als er andere zaken fout gegaan zijn
door een mail te sturen aan vt@mcnv.nl
of via de telefoon, nummer 020-6270411,
op maandag, woensdag of vrijdag, vragen
naar Vivian.

p vrijdagmiddag 19 september a.s.
komt Kim Phuc naar Arnhem. Zij is
een van de inleiders op de Conferentie
Bridge to the Future. Deze wordt jaarlijks
gehouden in de week van Herdenking van
de Slag om Arnhem, die 70 jaar geleden
plaatsvond. Het thema is ditmaal ‘Onschuld’.
Phan Thi Kim Phúc was in 1972 als 9-jarig
meisje slachtoffer van een napalmaanval. De
foto waarop zij naakt over straat rennend
te zien is, werd icoon voor de tragiek van
de Vietnamoorlog en betekende daarin een
keerpunt. Kim Phúc ontwikkelde zich tot
vredesactiviste en zal haar visie geven op
het thema onschuld aan de hand van haar
persoonlijke levensverhaal. Na een volhardende levensweg woont zij nu in Canada
met haar man en twee zoons. Zij wijdt

haar leven aan de Kim Phúc Foundation en
ondersteunt daarmee organisaties die hulp
bieden aan kinderen die slachtoffer zijn van
oorlogsgeweld. De Conferentie vindt plaats
in de Eusebiuskerk in Arnhem. U bent van
harte welkom. De toegang is vrij (vrijwillige
bijdrage), maar aanmelden is noodzakelijk.
Meer informatie en aanmelden via www.bttf.nl
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In het vorige MCNV magazine schreef
ik over de mogelijkheid die u als donateur hebt om zich aan te sluiten bij de
groepsreis die wij jaarlijks aanbieden. De
volgende reis vindt in april 2015 plaats,
omdat april de gunstigste maand is qua
klimaat in Vietnam. De reis duurt 21
dagen en zal om en nabij 2700 euro p.p.
gaan kosten, inclusief vliegreis, visum,
vervoer per touringcar en de hotelovernachtingen.

D

e reizen worden door de deelnemers
zeer positief beoordeeld, gemiddeld met
8,5 a 9. Ik citeer een van de medereizigers:
“Het was een fantastische reis die ik niet gauw
zal vergeten, de hartelijkheid en gastvrijheid
van de mensen bij het bezoek van de projecten. De mensen van het MCNV aldaar

Reis mee met het MCNV

die voor ons klaar stonden om onze vragen
te beantwoorden. Alles wat we aangeboden
kregen van lunch tot diner en vers fruit was
heerlijk. Alles heeft veel indruk op mij gemaakt,
hoe de mensen daar bezig zijn. Wat een kracht
straalt er vanuit. Het hotel in Cao Bang vond
ik wat minder maar ik vond juist de tegenstelling wel mooi en het uitzicht was prachtig. De
Vietnamese reisleider was ook zeer bekwaam
en een aardige man, professioneel, maar kon
zich ook laten gaan daar waar het kon. Anne
(MCNV reisleider) kon heerlijke restaurantjes
vinden en was nergens te beroerd voor. Een
reis om aan terug te denken en nog beter te
weten wat er met je geld gebeurt, want ook al
zie je de vooruitgang, hulp blijft voorlopig nog
wel nodig. Ik ben zeer tevreden en kijk terug
op een mooie vakantie met veel indrukken
Groet Ineke V.”                                             

Heeft u interesse heeft in deze groepsreis?
U kunt dat kenbaar maken via as@mcnv.nl. In
november stuur ik u een reisvoorstel op basis
waarvan u kunt beslissen over deelname. Zie
ook http://www.mcnv.nl/index.php?id=reisinfo
voor een indruk. De reis in 2015 zal er in
grote lijnen zo uit gaan zien.
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Ab Stokvis, reiscommissie MCNV

Ja, met deze machtiging wil ik Vietnam blijvend steunen

BON

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

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

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