Nieuwsbrief
van de Weesjes
van Kontum

Nieuwsbrief van de Weesjes van Kontum
Driemaandelijks: Oktober-November-December 2021
P912334 – Afgiftekantoor: Brussel X
V. U.: J.-P. De Rouck, 22 rue des Drapiers, 1300 Wavreen

COVID-19 maakt armoede alleen maar erger,
vooral in de meest geïsoleerde gebieden

De bevolking in de dorpen staat
er alleen voor - gelukkig is er
veel solidariteit.
Door de pandemie kunnen grote projecten
momenteel
niet
worden
uitgevoerd.
Gelukkig kunnen wij nog altijd rekenen op
Stephan, onze Vietnamese medewerker, om
ter plaatse de werken op te volgen. Hij staat
permanent in contact met de dorpshoofden
en blijft ook de meest afgelegen plekken
bezoeken. In Vietnam is het nu moessontijd
en dus is het heel moeilijk en zelfs gevaarlijk
om rond te reizen, zeker in de bergen.
De armoede neemt nog steeds toe. De
crisis treft hele bevolkingsgroepen en
ondermijnt lokale structuren zoals scholen
en weeshuizen.
Door de dorpsbewoners bewust te maken
en te laten meewerken aan projecten zoals
putten en drinkwaterbronnen aanleggen,
sanitair bouwen, … voelen ze zich betrokken
en zijn ze zelfredzaam geworden, waarbij
ze deze installaties zelf onderhouden en in
stand houden.

Prioriteit 2022: renovatie van een kleuterschool
De 4- en 5-jarige Banhar-kinderen van weeshuis
Vinh Son 1 bezochten de kleuterschool van
Kon Tum, die recht tegenover het weeshuis
ligt. Weeshuis Vinh Son 1 betaalde hiervoor een
bijdrage per kind. Maar de financiële middelen
van het weeshuis zijn uitgeput en het kan het
schoolgeld van de kinderen niet langer betalen,
ook al omdat dit elk jaar stijgt.
De kinderen gaan daarom naar een kleine,
overbevolkte kleuterschool in het dorp Kon Tum
Ko’Nam, op ongeveer 300 meter van het weeshuis.
Maar het gebouw is heel oud. De verdieping is
opgetrokken met een houtskelet, maar wordt niet
meer gebruikt, omdat de structuur verzwakt is en
zou kunnen instorten.
Onhygiënische toiletten, versleten deuren die
niet langer sluiten, wc-potten, gootstenen en
kranen die ontbreken … het lukt niet langer om
de sanitaire voorzieningen netjes te houden. We
zouden ook de toegang tot drinkwater moeten
herstellen. Door de moessonregens worden deze
problemen alleen maar erger. Het is dan ook nodig
om de dingen grondig aan te pakken en grote
werken uit te voeren.
Zodra we weer naar Vietnam mogen afreizen, zullen
we omvangrijke werken aan het kleuterschooltje
in het dorp Kon Tum Ko’Nam opstarten. Daarbij
hebben we een dubbel doel: de structuur van het
schooltje dringend veiliger maken en vervolgens
de hygiënische omstandigheden verbeteren..

In Memoriam - “De Weesjes van Kontum” zijn in rouw
Onze vriend Claude BERNARD heeft ons verlaten op 12 november. Hij was
81 jaar.
Zijn levensvreugde, positieve ingesteldheid en niet aflatende inzet voor de
bergbevolking van Kon Tum maakten van hem een edelmoedig persoon.
Hij zette zich ten volle in voor de uitdagingen die wij al meer dan 15 jaar
aangaan. Hij legde heel makkelijk contacten en dat was van onschatbare
waarde voor onze public relations.
“De Weesjes van Kontum” betuigen hun oprechte deelneming aan zijn
echtgenote Agnès, zijn kinderen en dierbaren.

trouwe steun.
uw
en
id
he
ig
ev
ijg
vr
uw
or
vo
Dank u
Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft u recht
op een belastingvermindering met 45% via uw fiscaal attest.
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