
Nieuwsbrief MHIVN 
op weg naar een zelfstandig bestaan in Vietnam

 

NRC Award
We doen mee aan de prijsvraag voor de beste adverten-

tie voor een goed doel: de NRC Charity Award. Met een 

prachtige advertentie (door Lieke en Anne-Marie opgesteld) 

dingen we mee naar de publieksprijs. De hoofdprijs is  

4 x een grote advertentie in NRC en/of NRCnext. 

Je kunt stemmen op onze advertentie:  
STEM NU op MHIVN
Doe vooral mee en attendeer ook je familie en  
vrienden op onze stichting.
Alvast bedankt!

Let op: wijziging bankrekening
We hebben een bankrekening geopend bij de Triodos Bank. De missie en zienswijze van deze 

bank sluiten goed aan bij de onze. De oude rekening bij ABNAMRO vervalt. Aan onze vaste 

donateurs daarom het verzoek hun automatische overboeking zo snel mogelijk te  

wijzigen. Dit zijn de nieuwe gegevens:

Rek.nr:  197638244 
IBAN:  NL47TRIO0197638244 
BIC:  TRIONL2U 
Bank:  Triodos Bank 

Werkbezoek brailleproject in Thai Binh
Op 18 mei jl. is onze voorzitter Peter de Vries samen met Thoa en Huyen (de twee bestuur-

ondersteuners in Vietnam) op bezoek geweest bij ons brailleproject. Vanaf eind februari 2013 

leren vijftien blinde kinderen braille. Ze komen uit een afgelegen gebied waar ze niet naar 

school konden. Voor het volgen van de lessen verblijven de kinderen samen met hun docente 

en een verzorgster in het blindeninstituut ‘Thai Binh Association of the Blind’ waar ze ook de 

nacht doorbrengen. De duur van het programma is negen maanden en de lessen zijn zes 

dagen per week van 9 tot 5 uur. De lokale overheid steunt dit project door de kosten van water, 

elektriciteit, voeding en verblijfsvoorzieningen voor haar rekening te nemen.

Wat wordt betaald uit onze financiële bijdrage?

•	 werving	en	selectie	van	leerlingen

•	 medische	zorg	en	ogentest	leerlingen

•	 bedden,	lakens,	muskietennetten

•	 inrichting	lokaal
•	 leermiddelen
•	 salaris	docent
•	 salaris	verzorgster
Stichting Kootje Fundatiën draagt ongeveer de  

helft van de kosten met een donatie van € 1.500,--. 

De andere helft komt uit de giften aan MHIVN.

Peter sprak z’n bewondering en waardering uit over 

het project, want de omstandigheden van de training 

zijn niet bepaald riant. Bovendien zijn de kinderen  

ver van huis. Toch was duidelijk te zien dat de  

kinderen zich volkomen op hun gemak voelen.  

De huiselijke sfeer die ze ervaren is een gevolg van 

de tweeledige begeleiding en verzorging: de docente 

die de kinderen braille leert en de verzorgster die de 

maaltijden bereidt, de kleren wast en alle andere  

praktische zaken behartigt.

Het is prachtig om te zien dat de leerlingen geweldig 

hun best doen en met beide handen de gelegenheid 

aangrijpen om te kunnen lezen en schrijven.  

In november zijn ze klaar met de opleiding en  

beheersen ze braille. Hun toekomstmogelijkheden  

zijn dan aanzienlijk toegenomen. Aansluitend worden 

de leerlingen begeleid in de overstap naar een pas-

sende vervolgopleiding. MHIVN wil dit project voor 

vijftien blinde kinderen volgend jaar graag herhalen. 

Daarvoor moeten de resultaten in november naar  

tevredenheid zijn en voldoende donaties zijn  

verzameld.

Microfinanciering alleenstaande moeders 
Bijna	een	jaar	geleden	gingen	we	in	gesprek	met	Microfinance	&	Dev

elopment	Center	in	 

Hanoi. Het doel is om een groep van 70 alleenstaande moeders in Bac Giang te helpen met 

het starten van small business of home trading en ze daarbij een microkrediet aan te bieden. 

Dit voorjaar schreven we 13 grote Nederlandse fondsen aan met het verzoek om bij te dragen 

aan dit project. Inmiddels is er pas 26% van de projectbegroting binnen. Dat is niet voldoende. 

Daarom is op de bestuursvergadering in augustus 2013 besloten de post van microkredieten  

te	schrappen	en	daarmee	50%	van	de	begroting	bij	M&D	Center	terug	te	leggen.	 

Onze stichting blijft staan voor het budget voor de professionele training, coaching en  

begeleiding. Dit traject beslaat twee jaar. Deze wijziging betekent dat we nu nog de helft van 

het	budget	van	€	10.000,--	nodig	hebben	en	dat	M&D	Center	in	Vietna
m	de	verantwoorde- 

lijkheid neemt voor de benodigde kredieten. We zijn ervan overtuigd dat we dan wél in het  

najaar starten. 

Donatie van Hessel de Vries Stichting
Dankzij een gift van deze stichting kunnen we drie organisaties blij maken met de aanschaf  

van	nieuwe	apparatuur.	De	apparatuur	gaat	naar	het	bovengenoemde
	Microfinance	&	 

Development Center die een PC, laptop en kleurenprinter kan aanschaffen voor het maken  

van trainingsmateriaal zoals hand-outs.  

De tweede is Marine Gifts die een beamer, laptop, 

kleurenprinter	en	vier	flip-overs	heel	goed	kan	 

gebruiken om professioneler de doelstellingen  

te realiseren. De Thai Binh Association of the Blind 

(het blindeninstituut van het brailleproject)  

ontving twee printers en vijf computers met 

spraak- en tekstverwerking. De gebruikers leren 

daarmee ‘blind typen’ door onmiddellijk op hun 

gehoor de tekst te controleren. Bovendien kunnen 

ze ook volledige documenten ‘beluisteren’. 

Afronding cursus Proposal Writing
In april is de training Proposal Writing gestart voor de leden en enkele medewerkers van  

Hanoi Independent Living Center. De training is inmiddels afgerond en de deelnemers kunnen 

nu de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen door succesvol projectvoor-

stellen te doen die donaties opleveren. Als resultaat daarvan zijn vier projectvoorstellen met 

verzoek om giften naar mogelijke donoren gestuurd.

Van alle markten thuis...
Met veel plezier stonden we op de markt om geld te  

verdienen voor Vietnam. Op 25 mei stonden we op de Pompeblêdfair in Oranjewoud.  

Iedere Pompeblêdfair stelt één stand kosteloos  

beschikbaar voor een goed doel en dit jaar waren wij dit. 

Op 1 juni, 1 week later, stonden we op de Multicultimarkt  

in Heerenveen. We verkochten Vietnamese sesam-koek-

en, schaaltjes, sleutelhangers en ook weer het “potten- 

bakkersverdriet” van Hans van Riessen. Het was een 

nieuwe en een erg leuke ervaring!
De opbrengst was beide keren bijna € 300,--.

 
Volgende markten:  
De Andere Kerstmarkt in Oudeschoot en  

de Kerstmarkt in Heerenveen

Uitbreiding in Vietnam: Huyen 
Onze kring van vrijwilligers breidt zich nog steeds uit. Nu kunnen we in Vietnam een  

beroep doen op Dinh Thuong Huyen. Huyen is pas afgestudeerd aan de Universiteit voor  

Journalistiek en Communicatie in Hanoi. Ze vertaalt Vietnamese aanvragen in het Engels  

en andersom, gaat mee op werkbezoeken en onderhoudt een aantal  

contacten tussen de stichting en Vietnamese organisaties. 

Net als Thoa ziet ze dit vrijwilligerswerk als een interessante kans  

op internationale contacten, het opdoen van nieuwe werkervaring  

en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.  
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www.mhivnfoundation.com

Tot eind dit jaar zorgt de overstapservice ervoor 

dat je giften automatisch via de oude naar  

de nieuwe rekening gaan.

http://www.nrccharityawards.nl/inzendingen/stichting-mental-health-improvement-vietnam-2

