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Onze hulp is onmisbaar voor
het geïsoleerde bergvolk van Kon Tum

Door de coronacrisis en de afzondering waarin
het Banhar-volk leeft, is de armoede in deze
bergstreken nog toegenomen. Maar ondanks
de uiterst moeilijke levensomstandigheden
blijven de kinderen hopen op een betere
toekomst.
Daar komt nog bij dat deze mensen eind 2020
vrijwel alles zijn kwijtgeraakt na de doortocht
van tyfoon Molave. We zullen zeker ter plaatse
gaan om te helpen en indien nodig een aantal
voorzieningen weer op te bouwen, zoals
putten, sanitaire installaties, enz.

Dispensaria Ha Moong & Turia
Peng
Onze twee verpleegkundigen, mevrouw
Loi en mevrouw Xoa, beschikken over een
grote medische deskundigheid. Ook door
hun luisterbereidheid hebben ze de voorbije
jaren het vertrouwen van de lokale bevolking
gewonnen. Hun faam heeft zich sterk verspreid
en soms stappen mama’s urenlang met hun baby
of kinderen naar het medisch centrum. Door
voor elke patiënt de raadplegingen te noteren
kunnen de verpleegkundigen nauwgezet de
evolutie van de gezondheidstoestand van hun
patiënten opvolgen.
Een aantal geïsoleerde dorpen heeft ons laten weten dat zij ook graag een gemeenschappelijk
dispensarium zouden krijgen. We zullen ter plaatse de behoeften gaan inschatten en eventueel
onderzoeken of we er een derde dispensarium kunnen bouwen.

School in Tu Mo Rong
Herinnert u zich het nieuwe schoolgebouw
met drie klassen en de volledig gerenoveerde
refter, die in juli 2020 klaar waren? We konden
de plechtige opening niet bijwonen, omdat
we in maart van dat jaar vervroegd moesten
terugkeren. De Vietnamese regering had
toen besloten om de grenzen te sluiten voor
buitenlanders en toeristen.
Momenteel kunnen meer dan 90 kinderen er
les volgen in uitstekende omstandigheden.
We kijken ernaar uit om ter plaatse contact
te leggen met de leraars en hun leerlingen.
U hebt dit prachtige project mogelijk gemaakt
door uw vrijgevigheid!

Opvangcentrum Xa Hoi
Deze kinderen met een handicap zijn
voor hulp vooral op het buitenland
aangewezen. We zullen tijdens onze
missie het centrum bezoeken en
een aantal goederen afleveren: klein
medisch materiaal, geneesmiddelen,
mondmaskers, handgel, enz.
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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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