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Onze vraag aan u
Eind dit jaar sluiten we het MCNV-kantoor in Amsterdam om
voortaan vanuit huis te gaan werken. Maar het afsluiten van

Opruimen…
en doorgaan!

het kantoortijdperk betekent niet het einde van MCNV: een

Samenwerking met Philips Foundation

nieuw vijfjarenplan voor projecten in Vietnam en Laos ligt al

FSC-certificaat voor bosbouwers Quang Tri

klaar. Wat wél verandert is onze manier van fondsen werven.
Het heeft geen zin om aan iets te beginnen, als je er geen
geld voor krijgt, dus voortaan benaderen we vóóraf onze

Interview met Karin Vlug
Ecotoerisme zorgt voor extra werk

achterban. Donateurs zoals u spelen daarbij een belangrijke
rol. Met uw bijdrage zal 2022 goed van start gaan.
Bij voorbaat dank voor uw (extra) gift!

Beste donateur,
De kaart maakten we speciaal voor u, om te bewaren of
om te versturen.
Met een groot DANKJEWEL voor uw betrokkenheid en steun!
Fijne feestdagen, Team MCNV

Aanvraag Nationale Postcode Loterij

Extra steun voor duurzaam bosbeheer

Bestel nu!

Philips en MCNV doneren 50 monitoren

Primeur voor Vietnam!

MCNV Verjaardagskalender

aan ziekenhuizen in Vietnam

Eerste certificaat voor
duurzaam bosbeheer voor
kleine boeren in Huong Hoa

V

oor het eerst is in Vietnam het FSCcertificaat voor kleine boerengroepen
afgegeven, en wel aan twee groepen bosbouwers in de provincie Quang Tri. Met dit
certificaat kunnen boseigenaren duurzaam
oogsten en acaciahout en bamboeproducten leveren in overeenstemming met de
FSC-code.

‘Door het bos te beschermen, te beheren
en andere bosproducten naast hout te
cultiveren, creëren we een stabiel inkomen voor kleine boeren en lossen we het
voedseltekort op voor de mensen die in
de hooggelegen gebieden wonen, langs de
grens tussen de provincies Savannakhet
(Laos) en Quang Tri (Vietnam).’

Z

o begint onze aanvraag voor een eenmalige schenking van de Nationale Postcode
Loterij die we onlangs hebben ingediend. In
2020 hebben donateurs van MCNV voor het
eerst kennisgemaakt met Prosper, het project
voor duurzaam bosbeheer in de grensprovincies Quang Tri en Savannakhet. We vroegen u
toen om het te steunen, zodat de mensen in
de bosgebieden beter kunnen leven. ‘Bescherm
het bos, dan beschermt het bos de mensen!’ is
het motto van Prosper dat aanhaakt bij onze
vijfjarenstrategie: aanpassingen die nodig zijn
om klimaatveranderingen als extreme droogte
en hevige regenval te trotseren.
Onze droom voor hun toekomst
In het grensgebied leven veel families in grote
armoede en onder moeilijke omstandigheden.
Er is een tekort aan voedsel en de productie van hout en andere bosproducten is niet
duurzaam en levert te weinig op. Daardoor
neemt de ondervoeding in het gebied toe en
worden de bossen verder aangetast.
Dit alles bedreigt de natuurlijke leefomgeving.
Deze complexe situatie vraagt om structurele
veranderingen die het leven van de bewoners
en het behoud van de bossen ten goede komen.
Onze droom is dat de bossen in Quang Tri en
Savannakhet groener en gezonder worden en
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dat bijna 28.000 mensen in 53 dorpen gaan
samenwerken om de natuur duurzaam te
beheren zodat ze er beter van kunnen leven.
Onze droom is dat de families daar verbeteringen zien in hun voedselsituatie, structureel en
duurzaam.Veel aspecten zijn daarbij belangrijk:
meer kennis over hoe verantwoord om te
gaan met het bos, houtkap te minimaliseren,
biodiversiteit te koesteren, producten die het
bos levert op de juiste manier te oogsten en
te gebruiken. Ons bosbeheerprogramma richt
zich op duurzame verbeteringen in het leven
van de dorpelingen in Huong Hoa en Nong
met als doelen:

• een structurele aanpak van voedselzekerheid
• een stabiel inkomen voor de families
• het beschermen van het bos
Steun voor innovatieve projecten
Naast de belangrijke donateursbijdragen,
schenkingen en steun uit vermogensfondsen
doen we voor onze programma’s ook regelmatig subsidieaanvragen en zoeken we steeds
vaker financiële samenwerking met ondernemingen die in Vietnam en/of Laos werkzaam
zijn. De Nationale Postcode Loterij (NPL)
steunt jaarlijks meer dan 100 goede doelen die
zich inzetten voor mens en natuur. We deden
al eerder pogingen om onze projecten door
hen te laten steunen, maar de organisatie krijgt
véél meer aanvragen dan er gehonoreerd kunnen worden, waardoor we tot nu toe misgrepen. Wij proberen bij NPL in aanmerking te komen voor een schenking voor drie jaar om ons
innovatieve duurzaamheidsproject Prosper
te kunnen voortzetten. In februari 2022
maakt NPL de “winnende” goede doelen
bekend.
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Certificeringsinstituut GFA heeft onlangs
het FSC-certificaat afgegeven aan groepen
bosbouwers in de dorpen Ho en Chenh
Venh in het district Huong Hoa, omdat
hun manier van bosbouwen voldoet aan de
internationale normen van de Forest
Stewardship Council (FSC). Het certificaat
geldt tot 2025 voor een totaal bosoppervlakte van 4.385 hectare, inclusief acaciaplantage en gemeenschappelijk natuurbos.

O

p 18 november 1968 werd het
Medisch Comité Nederland -Vietnam opgericht. Sindsdien bleven MCNVdonateurs de mensen in Vietnam en Laos
steunen, die als gevolg van oorlog, armoede
of ziekte moeite hadden hun leven op de
rit te krijgen. Samen met u hebben we al
honderdduizenden mensen op weg geholpen naar een beter leven. En mede dankzij
u kunnen we die hulp nog steeds blijven
geven aan mensen die een steuntje in de
rug verdienen!
Op de nieuwe MCNV-verjaardagskalender
vermelden we dan ook vol trots onze
oprichtingsdatum en we belichten elke
maand een speciale datum voor Vietnam
of Laos. Met de sfeervolle foto’s, door de
jaren heen gemaakt door verschillende
MCNV-fotografen, nemen we u graag mee
naar het leven in de dorpen waar u zo
trouw steun aan geeft.
Zo kunt u bestellen
Maak een bedrag van € 13,75 (1 kalender)
of € 25,50 (2 kalenders) over op:
NL07INGB0001706415 t.n.v. MCNV te
Amsterdam, o.v.v.Verjaardagskalender
Alle bedragen zijn inclusief verzendkosten.
De opbrengst komt ten goede
aan onze projecten in Vietnam en
Laos.

3

In reactie op het tekort aan apparatuur
voor de diagnose en behandeling van
Covid-19 hebben de Philips Foundation,
Philips Vietnam en MCNV in september
samen 50 patiëntmonitoren gedoneerd aan
13 ziekenhuizen en gezondheidscentra in
Ho Chi Minh City, Dong Nai en Binh Duong.

D

e monitoren zijn een waardevol hulpmiddel om vitale functies van Covid-19
patiënten, zoals hartslag, bloeddruk, temperatuur en zuurstof, te bewaken.Vietnam kampt
sinds eind april 2021 met een vierde golf van
Covid-19, met een oplopend aantal besmettingen in het zuidelijk deel van Vietnam. Dat
leidt tot overbelasting van ziekenhuizen en een
ernstig tekort aan medische apparatuur. Om
voor voldoende bedden te zorgen voor de behandeling van grote aantallen coronapatiënten
worden er tijdelijke veldhospitalen gebouwd
– en daar is ook medische apparatuur voor
nodig. Op verzoek van de Philips Foundation
heeft MCNV geholpen met de technische uitvoering: welke apparatuur kan waar geplaatst
worden.
Pham Dung, MCNV-directeur Vietnam: “Tijdens
de Covid-19-uitbraak in Ho Chi Minhstad en
omringende plaatsen, heeft de Philips Foundation met deze donatie essentiële steun verleend aan zorginstellingen bij de behandeling
van Covid-19. MCNV is blij om met de Philips
Foundation te kunnen samenwerken bij het
leveren van belangrijke benodigdheden voor
de zorginstellingen. We hopen dat de Covid-19
snel onder controle wordt gebracht en dat het
leven weer normaal zal worden.”

“Wij geloven dat we, door samen te werken
op het gebied van technologische innovatie,
de ziekenhuizen op kritieke momenten kunnen ondersteunen en tegelijkertijd kunnen
voldoen aan behoeften voor de lange termijn”,
zei Margot Cooijmans, directeur van de Philips
Foundation.
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Covid-19 in Vietnam
Ruim een jaar wist Vietnam Covid-19 strak
onder de duim te houden. De deltavariant
bleek echter niet tegen te houden en de
cijfers stegen van minder dan 10.000
besmettingen en enkele tientallen sterfgevallen tot mei 2021 naar ruim 900.000
besmettingen en ruim 22.000 sterfgevallen
eind oktober. In wereldwijd verband gezien
nog steeds geen ongunstige situatie, maar
voor Vietnam zelf een ernstige toename van
de epidemie.

Met deze mijlpaal heeft Quang Tri zich
opnieuw bewezen als pionier in duurzaam
bosbeheer. Deze prestatie is grotendeels
te danken aan de financiële en technische
ondersteuning van het project Prosper dat
gefinancierd wordt door de Europese Unie
en MCNV voor de periode 2020 - 2023.
Na dit eerste succes zal de organisatie
van bosbouwers van Quang Tri deze twee
gemeenschappen in 2022 blijven ondersteunen bij het behalen van het certificaat
voor duurzame rotanproductie en het
verder ontwikkelen van duurzame ecosystemen en ecotoerisme.
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Door: Saskia Stevens

In gesprek met Karin Vlug over de veranderende rol van MCNV

‘Wat hebben we veel kunnen

doen met uw steun!’

Uit het strategisch plan
Dit zijn de MCNV-thema’s voor de
komende vijf jaar:
1. Gezondheid en voeding
2. Zorg voor mensen met een handicap
en ouderen
3. Aanpassing aan klimaatveranderingen

Trots op trouwe achterban
“MCNV is steeds meer bezig om systemen te
beïnvloeden. We proberen bijvoorbeeld gezondheidssystemen op provinciaal niveau beter

‘Donateurs vormen het
“Jemig, Ab, wat hebben wij veel mooie
dingen kunnen doen”, verzucht Karin

Vietnam
LAOS

Vlug, senior adviseur fondsenwerving bij
MCNV, terwijl ze papieren, boeken en
mappen op het kantoor aan de Weteringschans door haar handen laat gaan.
“Dit kantoor was vijftig jaar het thuishonk
van MCNV in Nederland en dat sluiten
we nu af, want mijn collega’s en ik gaan
voortaan alleen nog vanuit huis werken.
Maar het afsluiten van het kantoortijdperk betekent niet het einde van MCNV.
Sterker nog, we hebben een strategisch
plan gemaakt voor de komende vijf jaar,
omdat er nog zoveel vraag is naar onze
hulp vanuit Vietnam en Laos. We gaan ons
gewoon weer aanpassen aan een nieuwe
situatie. Dat hebben we steeds zo gedaan
en dat is onze kracht!”
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T

ijdens het opruimen van de vele documenten, boeken en foto’s op het kantoor aan de Schans blikt Karin met enige
nostalgie terug: “Kijk nou, de reispapieren van
de eerste donateursreis liggen hier nog en
alle werkstukken van studenten die we door
de jaren heen hebben begeleid. Hier nog zo’n
bijzondere map, een training die is ontwikkeld door het revalidatiecentrum Amsterdam
voor mensen met een niet-aangeboren
hersenafwijking. Ik ben er heel trots op dat
we zoveel mooie dingen voor elkaar hebben
gekregen met steun van onze donateurs! De
ontwikkeling die MCNV heeft doorgemaakt
zie ik hier terug in elke kast en op elke plank.
Na de bestrijding van de volksziekten malaria
en tbc kwamen er steeds nieuwe hulpvragen
vanuit Vietnam en later ook uit Laos en daar
hebben we altijd op kunnen reageren door
nieuwe activiteiten op te zetten. We haalden
vaak de publiciteit met onze acties en dat
zorgde voor een groot draagvlak voor ons
werk in Nederland. Nu zijn we bekender in
Vietnam dan hier en dat is ook een goede
ontwikkeling,” zegt Karin.

hart van ons werk’
te laten werken en we zetten organisatiestructuren op voor de langere termijn. Toch blijkt
ook deze fase aan te spreken en donateurs
blijven ons loyaal steunen met steeds weer
hoge giften. Dat vinden wij heel bijzonder en
het is ook heel belangrijk. Enerzijds omdat
hun bijdragen nodig zijn om te voldoen aan de
eisen voor grotere subsidies, anderzijds omdat
je zonder donateurs moeilijk grotere donoren
kunt vinden. Er wordt bijvoorbeeld door corporate fondsen steeds vaker gevraagd naar het
draagvlak van de organisatie en dan kunnen wij
vol trots laten zien dat we een zeer trouwe
achterban hebben. Onze donateurs zijn méér
dan het hart van onze organisatie, ze zijn ook
de benen die ons dragen.”
Vóóraf fondsen werven
Op de vraag waarom we de komende jaren
alleen nog projecten steunen binnen drie thema’s, zegt Karin: “We kijken in de eerste plaats
naar de urgentie in de landen, wat hebben de
mensen daar, naar hun eigen idee, het eerst
en het meest nodig. Dan bepalen we of er

voldoende expertise is om aan de hulpvraag te
kunnen voldoen, onze eigen kennis en kunde
maar ook die van de lokale partners waar we
mee samenwerken. En we hebben in dit vijfjarenplan meer dan ooit naar de haalbaarheid
van de financiering gekeken. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk vooraf fondsen te werven en we laten een project alléén
doorgaan als we het geld bijeen hebben. Deze
zogenoemde Secured Funding is een noodzakelijke omslag in onze werkwijze, omdat we
een kleine organisatie zijn en het steeds
lastiger is om voldoende fondsen te vinden.”
Opruimen…en doorgaan!
Een voor een raken de boekenplanken in
Karins oude werkkamer aan de Schans leeg.
Enkele boeken vinden nog een weg naar
liefhebbers en de foto’s zijn inmiddels door
voormalig MCNV-staflid Ab Stokvis gescand
voor het digitale archief. Mijmeren over het
verleden mag dan eventjes fijn zijn, Karin
verbindt het verleden van MCNV moeiteloos

‘De volgende stap voor
MCNV klopt helemaal, het
heeft zo moeten gebeuren.’
aan de toekomst. “We weten nu dat je meer
impact kunt maken in een land als Vietnam als
je kleinere initiatieven opschaalt naar grotere
projecten, met een duur van 3 tot 5 jaar.

Onze lokale partners zijn de sleutel tot succes.
Kijk naar ons project over duurzame bosbouw:
bedrijven, boerenorganisaties en het departement van gezondheid zijn op provinciaal niveau
gaan samenwerken. Ons doel – de kleine
boerenfamilies in afgelegen gebieden vooruit
helpen – heeft daardoor meer kans van slagen,
voor veel meer families. Daar gaan we de
komende jaren heel graag mee verder.”
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Onze vraag aan u
Komend jaar willen we nieuwe projecten,
zoals dat van duurzame bosbouw, opstarten in afgelegen dorpen in Vietnam en
Laos, waar de mensen onze steun hard
nodig hebben. Het opzetten van projecten
kost uiteraard geld, de kost gaat voor de
baat uit, en daarvoor willen we nu al – dus
vooraf- uw steun vragen. Karin Vlug: “Ik
realiseer me dat we steeds weer een beroep
op u doen en we zijn vereerd dat u ons
elke keer wilt helpen. Uw betrokkenheid
en (extra) gift zal bijdragen aan een goede
start in 2022. Het is en blijft geweldig om
donateurs als u te hebben, heel veel dank
voor uw vertrouwen!”
Heel hartelijk dank voor uw
(extra) bijdrage!
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Natuur biedt dorp een waterval aan kansen

Extra werk en inkomsten uit duurzaam ecotoerisme
bij de waterval wonen. Ze gaan straks toegangsgeld innen, hutten verhuren, de veiligheid
bewaken en sanitaire voorzieningen beheren.
Naast het regelen van EHBO-pakketten en
reddingsvesten, verzorgde MCNV samen met
het lokale gezondheidscentrum een EHBOcursus voor het personeel.

Vanaf 1 januari zal MCNV Amsterdam niet langer gevestigd zijn
aan de Weteringschans. Vanaf die datum zullen we geen vast kantoor meer hebben.
Het nieuwe postadres is per 1 januari 2022: H.J.E. Wenckebachweg 123,1096 AM Amsterdam
Dit is alleen een postadres, er is géén
bezoek mogelijk. Ons telefoonnummer
020-6270411 en e-mail adres
info@mcnv.nl blijven ongewijzigd.

I

k kwam voor de eerste keer de Schans binnen als student Moderne Aziatische Geschiedenis aan de UVA, om te praten over een mogelijk onderzoekje voor MCNV over Vrouwen
in Vietnam. Het moet ergens in 1992 geweest
zijn, voor mij een eerste kennismaking met de
Schans, het bolwerk van het Medisch Comité
Nederland-Vietnam. Ik vond het een beetje
een rommelige boel, overal kisten met spullen,
stapels boeken, historische foto’s aan de muur
en natuurlijk Ab die met twee computers voor
zijn neus zat te werken aan de donateursadministratie en allerlei andere belangrijke zaken.
Alles op de Schans ademde ‘Vietnam’ en dat
vond ik prachtig. Ik kon toen niet bevroeden
dat ik vanaf 1999 ook een bureau op de Schans
zou bezetten, als medewerker Communicatie
en Fondsenwerving! Wat een topbaan, op een
topplek met topcollega’s in zowel Amsterdam
als Vietnam en later ook in Laos. Het kantoor
ga ik missen, met mijn topbaan en topcollega’s
ga ik gelukkig door! Karin Vlug

I

edere ochtend, begin 1975, verzamelden
de vrijwilligers op kantoor zich voor een
grote kaart van Vietnam, waar we met spelden
en een wollen draadje de vordering van de
strijd van het FNL (Front National de Libération) richting Saigon bijhielden. Aan de grote
tafel zaten we daarna de hele dag de giften
van donateurs op kaartjes bij te houden en
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bedankbrieven te schrijven. De inkomende
en uitgaande post kwam en ging soms met
volle postzakken tegelijk.Voor elk kopje koffie
deden we een dubbeltje in een collectebus,
jazeker! Ab Stokvis

H

erinnering: de voorbereidingsbijeenkomst
van MCNV-donateursreizen. Aanstaande
reizigers druppelen binnen.Vol verwachting,
ook de kat uit de boom kijkend. Hoe zal dat
zijn, een groepsreis met MCNV? Enkele uren
later, herinneringen aan Vietnamdemonstraties
uitgewisseld, elkaars (eigen)aardigheden verkend,
praktische vragen beantwoord. Drukte bij het
afscheid, ‘tot over drie weken op Schiphol’!
Tom Fluitsma

D

Andere tijden met Ab Stokvis op kantoor

e Schans was ook het warme thuishonk
van de redactie van de ‘MCNV-krant’,
waar we vergaderden over onze teksten.
Steevast een vrolijke, drukke boel. Passanten
hoorden onze lachsalvo’s en keken nieuwsgierig door het raam. Binnen hoorden we
alleen het geklingel van tram 7.Van het winkelhoekje met Vietnamese spullen tot de ‘aktie’posters aan de muur, het was een bijzondere
plek. Saskia Stevens
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Vraag van een donateur
Het kantoor van MCNV in Amsterdam gaat sluiten. Wat betekent dat voor de toekomst van
MCNV, is dit soms een voorbode voor opheffing?
We hebben ervoor gekozen om de huur van het kantoor aan de Weteringschans op te zeggen omdat er hoge onderhoudskosten aankomen en we in Nederland nog maar met een klein
team van parttimers werken. Wij kunnen goed vanuit huis werken, hebben we gemerkt tijdens
de Covid-periode. Met online werken, digitale meetings en de nodige live bijeenkomsten op
locaties die we incidenteel kunnen huren of bij iemand thuis, besparen we enorm op onze
bedrijfskosten en vaste lasten.
Van opheffing van MCNV is geen sprake, integendeel! We hebben een nieuw vijfjarenplan
gemaakt met projecten in Vietnam en Laos waarmee we vol enthousiasme verder gaan, alleen
niet langer aangestuurd vanaf kantoor Weteringschans. Alle begunstigden, collega’s in Vietnam
en Laos en onze donateurs zullen -als het goed is- niets merken van onze nieuwe manier van
hybride werken.

Volgens de beheerders van de Chenh Venhwatervalsite werd er tijdens nationale feestdagen in het voorjaar in vier dagen tijd 4 miljoen
Dong (150 euro) verdiend aan entreegeld en
huur van de hutjes, een relatief groot bedrag
voor een afgelegen bergdorp als Chenh Venh.
De helft van de opbrengst ging als beloning
naar de medewerkers en de rest naar het
bosbeschermingsfonds van het dorp.
Het initiatief rondom de waterval is slechts
een kleine stap in het grotere ecotoerismeplan van Huong Hoa en MCNV, maar het is
een mooie eerste stap. We kozen voor het
dorp Chenh Venh vanwege het voor toeristen
aantrekkelijke klimaat, het natuurlijke landschap en de geografische ligging. De authentieke
culturele identiteit van de Van Kieu-Pa Co

Af en toe sturen de collega’s in Vietnam
een verslag ‘uit het veld’ en dat delen wij
graag met onze donateurs. Ze schrijven
bijvoorbeeld over hun zoektocht naar extra werk en inkomsten voor vrouwen en
over hun toekomstdromen. Zo beschreef
communicatiemedewerkster Yen Tu Phi
in dit verhaal het opstarten van duurzaam
ecotoerisme nabij een afgelegen, maar
pittoreske waterval.

N

atuurlijke en culturele hulpbronnen
kunnen beter op een duurzame manier
beheerd worden, bedachten de lokale overheden van Huong Hoa, een bergachtige regio
in de provincie Quang Tri, en ze maakten daar
een plan voor. Een onderdeel daarvan is om
van een waterval bij het dorp Chenh Venh
een beheerde toeristische plek te maken. Als
langdurige partner van de provincie Quang Tri
en van de regio Huong Hoa, heeft MCNV zich
afgelopen jaar bij dit initiatief aangesloten. Het
aanpassen van de waterval tot een duurzame
toeristische bestemming past binnen het
MCNV-programma voor duurzaam bosbeheer
Prosper en het wordt medegefinancierd door
de Europese Unie.
Huong Hoa staat bekend om een koel klimaat
en een prachtige natuurlijk landschap. De idyllisch gelegen waterval bij Chenh Venh in de
gemeente Huong Phung trekt toeristen uit de
grote steden, die in de weelderige groene
natuur komen wandelen, zwemmen of picknicken. In Huong Hoa zijn de meeste watervallen onbeheerd en daarom hoeven toeristen
niet te betalen voor een bezoek. Bezoekers
kunnen er doen en laten wat ze willen. Daar
zit een keerzijde aan: de sterke stroming,
draaikolken en steile rotswanden hebben tot
ongelukken geleid. Door de geïsoleerde ligging is de kans op snelle medische hulp in zo’n
geval erg klein. In de afgelopen vier jaar zijn
bij de Chenh Venh-waterval twee sterfgevallen door verdrinking voorgevallen. Onbeheerd
toerisme schaadt ook het milieu, door zwerfvuil en brandgevaar door sigarettenpeuken en
kampvuur.

De opbrengst van de
waterval is voor de
dorpelingen
Toerisme en natuurbehoud kunnen
samengaan
Er is inmiddels al een en ander aangepast
rondom de waterval, zoals de aanleg van trappen, het plaatsen van een informatiebord, prullenbakken en hekken en het bouwen van bamboehutten voor dagrecreatie. Ook worden er
mensen opgeleid tot toeristengids. De meesten
werden aangetrokken uit het bosbeschermingsteam van het dorp en de bewoners die dicht

bevolkingsgroep is er goed bewaard gebleven,
met hun traditionele vervaardiging van bamboe- en rotanproducten, brokaat en rijstwijn.
Van juli tot het einde van dit jaar werkt MCNV
samen met de dorpelingen, lokale autoriteiten
en technische adviseurs aan het geschikt
maken van het dorp voor toerisme: herstel van
de paalwoningen, renoveren van wegen, aanleg
van een drinkwatersysteem, groente- en
bloementuinen en schuilplaatsen voor vee.
Momenteel is door de complicatie van
Covid-19 de toeristenindustrie in Vietnam
tijdelijk ‘bevroren’, maar als de pandemie onder
controle is, kan het project bijdragen aan
het herstel van het toerisme en de dorpelingen
op weg helpen met extra werk en inkomsten.
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Door Willem Eikelboom

Expositie in Delden

Vietnam: het gedroomde paradijs
op de keizerlijke familie. Daarnaast is er een
aantal werken op zijde te zien: vrouwen die
kleding aan het maken zijn, een kleuterleidster
omringd door kinderen. De versoepeling van
het beleid in de jaren 90 gaf meer ruimte voor
het experiment, ook af te leiden uit een tweetal naakten. De geïdealiseerde maatschappij is

O

nder de titel “Vietnam: het gedroomde
paradijs” is er in museum No Hero in
Delden een tentoonstelling te zien met werk
van verschillende Vietnamese kunstenaars in
uiteenlopende technieken. Naast olieverf op
doek of papier ook lakverf op paneel en schilderingen op zijde. In de eerste zaal knallen de
kleuren eruit op een aantal grote doeken. Het
zijn voornamelijk traditionele afbeeldingen,
zoals ook uit de titels is op te maken: growing
rice, family day, spring. Maar dat doet weinig af
aan de sfeer die er van uit gaat. Bijvoorbeeld
de “Ong Ba Chieu tombs” van Huynh Phuong
Dong: een kleurrijk en warm schilderij van de
tombes van de laatste keizerlijke dynastie van
Vietnam, de Nguyen. Maar er zijn ook doeken
die meer te raden laten over de betekenis,
zoals die van Dong Xuan Hoa. In de tweede
zaal een drietal zeer kleurrijke doeken van
Bui Huu Hung, die eveneens geïnspireerd zijn

De stap naar het nu wordt gemaakt door middel van een TV scherm waarop Vietnam Travel
reizigers lokt met fraaie beelden van onder
andere Nha Trang, Hue, Ho Chi Minh City.
Deze tentoonstelling is zeker de moeite waard,
naast alle kleuren werd ik getroffen door een
prachtig zelfportret, voornamelijk in zwart
wit, door Do Xuan Doan.En voor degenen
die Delden wel erg ver weg vinden, het museumbezoek laat zich goed combineren met
een wandeling over het nabijgelegen landgoed
Twickel.
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‘Vietnam: het gedroomde paradijs’ is tot en
met 3 april 2022 te zien in Museum No Hero,
Hengelosestraat 2/4, Delden
www.museumnohero.nl

terug te vinden in de derde zaal.
Het landelijke tafereel “Village workers” van
Do Xuan Doan lijkt paradijselijk, boeren,
buffels en rijst. Maar bij nadere beschouwing
zie je bij een aantal boeren een geweer op de
rug hangen, het schilderij dateert uit 1969. Uit
de oorlogsperiode is ook een aantal originele
posters te zien, die als propagandamiddel dienden in de strijd tegen de VS. En oom Ho mag
hier natuurlijk niet ontbreken, zoals weergegeven door Ngyen Thu.

Oud-bestuurslid Hans Lap overleden

Op 15 oktober 2021 is oud-bestuurslid Hans Lap overleden. Hans was algemeen lid van het bestuur van 2001 tot
eind 2004. Hij was zeer betrokken bij MCNV en had veel aandacht voor alle MCNV-medewerkers, vooral het
combineren van het moederschap en fulltime werken bij MCNV. Ik herinner mij een gesprek waarin hij zijn
bezorgdheid uitsprak over de aandacht en energie die kleine kinderen vragen in combinatie met het werk.
Hij had een luisterend oor en adviseerde hoe een goede balans te vinden.
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.
Karin Vlug, mede namens de Raad van Toezicht en alle MCNV-medewerkers

Kijk voor ons privacybeleid op onze website www.mcnv.org

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

BON

Hierbij machtig ik het MCNV om, tot wederopzegging, bedragen af te schrijven
wegens hulpverlening aan Vietnam en Laos:
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Bedrag E............per maand 0

kwartaal 0
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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.
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