Help mensen die onder de armoedegrens leven!
Stichting Vietnam voert jaarlijks een of meerdere projecten uit om mensen in
Vietnam te helpen. Ons netwerk is actief in Ho Chi Minh-stad (Saigon) en omgeving.
Voorbeelden van onze projecten zijn:
• Het uitdelen van voedselpakketten tijdens het Vietnamese TET feest
• Het doneren van rijst en schoolspullen aan een weeshuis
Onze projecten zijn divers van aard en gericht op diverse doelgroepen.
De hulpverlening voldoet echter altijd aan de volgende criteria:
1.
Wij bieden hulp aan mensen
2.
De hulp heeft betrekking tot basisvoorzieningen zoals voedsel, onderdak en
onderwijs
3.
Onze hulp is aanvullend. Dit betekent dat onze hulp bedoeld is om een
minimum nivo van deze basisvoorzieningen te bereiken
Naast een Nederlandse tak, bestaat onze organisatie uit vrijwilligers in Vietnam.
Hierdoor zijn wij in staat om ons werk geheel in eigen beheer uit te voeren. Wij zijn
onafhankelijk van derde partijen en daarmee zorgen wij ervoor dat al onze middelen
doelmatig worden ingezet.
Ons team heeft visum voor Vietnam en staat een enorme uitdaging te wachten
omdat in Vietnam veel mensen onder de armoedegrens leven. Met uw hulp kunnen
wij deze uitdaging aan gaan en het leven van deze mensen verbeteren.
Voedselpakketten tijdens het Tet feest
In deze periode hebben wij jaarlijks, tijdens het Vietnamese Tet feest,
voedselpakketten uitgedeeld in Ho Chi Minh-stad (Saigon). Het Tet feest is voor veel
mensen in Vietnam het belangrijkste feest van het jaar. Ons idee was om Tet ook
voor de armste mensen zo feestelijk mogelijk te maken. Door deze mensen een
voedselpakket te schenken, droegen wij bij aan een goed begin van het nieuwe jaar.
Een voedselpakket bestond uit 5 kg rijst, 10 pakken bami, suiker en een envelopje
met geld. Het aantal pakketten dat wij uitgedeeld hebben was ieder jaar afhankelijk
van ons budget, maar lag steeds rond de 80 stuks. Een medewerker van
dulichso.com (een plaatselijke gemeente) heeft ons geholpen bij de selectie van de
mensen die voor hulp in aanmerking kwamen. Onderstaande foto's tonen hoe wij
deze mensen een bon overhandigden waarmee zij hun voedselpakket op konden
halen.

