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056 nieuwsbrief september 2022 

belangrijke mededeling op pag. 5 en 6 

30 april herenigingsdag in Vietnam 

 

 
Wij verwelkomen de 47e 

verjaardag van de 
nationale hereniging 

 

 

 
Noord- en Zuid Vietnam 

 

 

 
 

de bevrijding van het 
zuiden; de nationale 

hereniging 

 

Vietnam was lang onderdeel van de Franse 
kolonie Indochina, die verder bestond uit 
Laos en Cambodja. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wordt de kolonie bezet door 
Japan, totdat Vietnamese verzetsstrijders in 
opstand komen. Dit doen ze onder 
aanvoering van de revolutionaire leider Ho 
Chi Minh en met hulp van de Amerikaanse 
voorloper van de CIA. Als Japan zich in 
1945 overgeeft, verlaten de Amerikanen het 
gebied en neemt Frankrijk zijn kolonie weer 
in bezit. De Vietnamezen zitten daar niet op 
te wachten. Ze willen onafhankelijkheid en 
nemen de wapens tegen de Fransen op. 
Deze oorlog staat bekend als de eerste 
Indochinese oorlog en kent zijn toppunt in 
de beroemde slag bij Dien Bien Phu, in 
1954. De Vietnamese generaal Vo Nguyen 
Giap leidt zijn troepen daar naar de 
beslissende overwinning op de Fransen en 
Frankrijk is exit. Vietnam wordt na deze 
gewonnen slag opgedeeld in een noorden, 
geleid door Ho Chi Minh en een zuiden, 
onder bewind van dictator Ngo Dinh Diem 

 Na het vertrek van de Fransen zijn 
de Amerikanen beducht voor de 
ambities van Ho Chi Minh. 
Amerika vermoedt dat de Sovjets 
hem steunen. Het is de tijd van de 
Koude Oorlog en Amerika is bang 
voor oprukkend communisme in 
zuid-oost Azië. Dit moet worden 
ingedamd aldus de Amerikaanse 
regering en zo neemt de 
betrokkenheid van de Amerikanen 
toe. Het luidt de Tweede 
Indochinese oorlog in, die we als 
de Vietnamoorlog kennen. Na een 
bloedige strijd werden op 27 
januari 1973 de Parijse 
vredesakkoorden gesloten, maar 
daarmee kwam er nog geen einde 
aan alle gevechtshandelingen. 
Met de val van Saigon op 30 april 
1975 was de oorlog definitief 
voorbij. In 1976 werden Noord- en 
Zuid Vietnam definitief  herenigd 
tot één land. 

 

https://npofocus.nl/artikel/7774/waarom-wil-pacifistisch-japan-weer-een-eigen-krijgsmacht-
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Verjaardagen MATH kinderen 

 
Long 

 

  
Nha 

 
Thao 

 
                                                                                                                                                                            

Recentelijk werden weer 
verjaardagen van vier 
MATH kinderen gevierd. 
Zij ontvingen een 
verjaardagskaart en/of 
een cadeautje van hun 
Nederlandse adoptie- 
ouders of van KoD. Ook 
werd extra geld over- 
gemaakt om een leuk 
verjaardags- feestje te 
vieren met hun woon- 
groep. 

 
 

 
Phuc 

 
 

Le Hoang Thien ᴆat was helemaal in zijn nopjes met een verjaardagspakket uit 

Nederland en schrijft een brief terug om zijn adoptie-ouders te bedanken.                                                       
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Vier kinderen hebben MATH onlangs verlaten 

Het streven van MATH is er altijd op gericht geweest de kinderen op eigen benen te 
doen staan als ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Scholing en opleiding zijn 
hierbij heel belangrijk. Daarnaast probeert MATH, daar waar mogelijk, kinderen te 
herenigen met hun ouders of andere familieleden.  
 

 
Hoang 

Woont nu bij een 
oudere neef in de 
stad Da Lat in de 
provincie Lam 
Dong en leert  
voor modelkapper. 
Hoang’s broer 
zorgt voor de 
financiële 
ondersteuning. 

 
Nha 

Woont nu in Ho 
Chi Minh City bij 
een tante en volgt 
een opleiding als 
kok. Koken is haar 
passie. De tante 
van Nha onder- 
steunt haar 
financieel. 

 
Trinh 

Ook Trinh is naar 
Ho Chi Minh City 
vertrokken om bij 
een tante te gaan 
wonen. Hij 
studeert daar nu 
voor grafisch 
ontwerper. 

 
Van 

Is verhuisd naar de 
stad Cai Lay in de 
provincie Tien 
Giang in de 
Mekong Delta in 
zuid Vietnam en 
woont bij een oom 
en tante. Ze gaat 
daar naar school. 

 

Dik verdiend uitstapje naar Da Nang 
De stafleden van Mai Am Tinh Hong hebben tijdens de bijna 3 jaar durende 
coronaperiode heel wat voor hun kiezen gehad, Zorgen om de gezondheid van de 
kinderen én uiteraard hun eigen gezondheid en de dagelijkse zorg voor de kinderen in 
quarantainetijden. 
Als blijk van waardering voor hun inzet hebben de medewerkers een uitstapje naar  
Da Nang aangeboden gekregen met financiële bijdragen van het stads- en 
provinciebestuur van Dong Ha en de provincie Quang Tri en KoD. 
Hun “aanhang” mocht mee. Het was hen van harte gegund! 
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Nationale kinderdag op 1 juni 
Wat bij ons Sinterklaas is, is voor de kinderen in Vietnam de nationale kinderdag. De 
kinderen worden extra in de watten gelegd met lekker eten en cadeautjes. Overal 
worden kinderspelen georganiseerd, zo ook in MATH. Bij de spelen gaat het ook om 
een competitie. Wie de meeste punten op de diverse onderdelen haalt is de winnaar. 

 
Nieuwe traningspakken 
voor de MATH kinderen 

dankzij een speciale 
donatie uit Nederland 

 
Kinderspelen in MATH 

 
De winnaar van de dag is 

Le Hoang Thien ᴆat 

 

Mid Autumn Festival 
Er wordt wat afgevierd in Vietnam. Op 6 september werd in Vietnam het Mid Autumn 
festival gevierd, ook wel full moon festival genoemd. Het einde van de oogst wordt dan 
gevierd en vooral de kinderen krijgen veel aandacht en….presentjes. 
Er worden optochten gehouden en leeuwen- en drakendansen uitgevoerd. Deze keer 
was iedereen extra blij omdat het vieren van dit festival weer mogelijk was na de 
moeilijke coronatijd. 

   

 

 
Cadeautjes voor de MATH kinderen van de Kamer van Koophandel. De tas was 
gevuld met moon cakes, pakjes houdbare melk, een reep chocolade, mandarijntjes, 
appels, een schrijfbloc met balpen en een spelletje. 
Diverse bedrijven kwamen ter gelegenheid van het festival bij MATH op bezoek en 
brachten donaties in natura mee, zoals bakolie, houdbare melk, cakes, rijst, noedels, 
eieren, diverse groenten en fruit. 
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Mai Am Tinh Hong bijna jarig 
Op 1 januari 1998 werd MATH 
“geboren” en zal op 1 januari 2023 zijn 
25e verjaardag vieren. Reden voor een 
speciale herdenking en bescheiden  
viering, waarbij ook zoveel mogelijk ex 
MATH kinderen zullen worden 
uitgenodigd voor zover ze te achter- 
halen zijn.. Wilt u MATH helpen deze 
viering mogelijk te maken dan wordt een 
bijdrage hiervoor zeer op prijs gesteld. 

 
Triodos Bank 

NL92TRIO0781518555 
t.n.v. Stichting Kind onder Dak 

te Breda. 
Vermeld AUB: MATH 25 jr. 

 

 
MATH ruim op tijd 

De MATH kinderen zijn er op tijd 
bij om kerst- en nieuw- 
jaarskaarten te maken en op te 
sturen naar KoD ter verdere 
verspreiding onder hun adoptie-
ouders. Het is altijd onzeker hoe 
lang de post uit Vietnam erover 
doet. KoD hoopt omstreeks 15 
december de kaarten door te 
kunnen sturen.  

 
De transitie van Mai Am Tinh Hong 
In nieuwsbrief 043 van oktober 2019 heeft de voorzitter van KoD, Hans-Victor Selder, 
verslag gedaan van zijn bezoek aan MATH. Het betreffende onderdeel van deze 
nieuwsbrief vindt u als bijlage bij de e-mail waarmee ook deze nieuwsbrief (056, 
september 2022) is verzonden. In het verslag wordt verteld over de wenselijkheid van 
het uitstippelen van een pad voor MATH om binnen enkele jaren op eigen benen te 
kunnen gaan staan. Leest u dat verslag nog eens na om het navolgende goed te 
kunnen begrijpen. 
De evolutie van MATH 
Vóór de ingebruikname van MATH en een aantal jaren daarna, leefden er in de stad 
Dong Ha nog veel kinderen op straat, dag en nacht: échte straatkinderen. In de 
afgelopen paar jaar is de situatie wat dat betreft in Dong Ha ten goede veranderd en 
zie je veel minder kinderen die noodgedwongen op straat leven. Langzaam is het 
accent verschoven naar preventie; het voorkomen dat kinderen hun “heil’ op straat 
moeten gaan zoeken, door tijdig in te grijpen daar waar het mis dreigt te lopen. MATH 
spreekt dan momenteel liever van “kinderen in moeilijke omstandigheden” dan de 
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beladen term “straatkind” te gebruiken. Dat maaktechter het bestaansrecht van MATH 
er niet minder om.  
Een andere opzet van  MATH 
Op initiatief van KoD  heeft vorige maand een ronde tafel conferentie plaatsgevonden 
tussen MATH, de locale en provinciale bestuursautoriteiten en het Rode Kruis in de 
stad Dong Ha en de provincie Quang Tri. Het geheel onder leiding van Mevrouw 
Huyen, de vorige ambassadeur van Vietnam in Nederland, als afgevaardigde van de 
regering in Hanoi. 
Dit heeft  geleid tot de beslissing dat MATH binnen 2 jaar geheel onafhankelijk moet 
zijn van de KoD (buitenlandse)  ondersteuning; Vietnam zelf verantwoordelijk! 
Geleidelijk wil MATH zich omvormen tot een crisiscentrum waar kinderen in nood voor 
een bepaalde periode kunnen worden opgevangen en begeleid naar een meer 
bestendige situatie. Dat kan zijn: weer terug naar de gezinssituatie als daar de 
problemen kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een 
gastgezin of een residentieële instelling voor jeugdzorg. 
Voor de  kinderen die nu nog in MATH verblijven en de komende tijd  nog geen 18 jaar 
worden, wordt geleidelijk gekeken naar een passende oplossing. Het onderzoeken van 
de mogelijkheid tot gezins- of familiehereniging zal worden geintensiveerd. Misschien 
dat ook het vinden van een deugdelijk gastgezin een optie is. De wens van het kind 
staat hierbij centraal. Het zal echter niet gebeuren dat een huidig MATH kind op straat 
komt te staan of in een ongunstige of ongewenste situatie terecht komt. Voor al deze 
kinderen zal zorg, begeleiding en opleiding gewaarborgd blijven; daar is iedereen het 
over eens. Geen enkel kind zal tegen zijn of haar wil MATH moeten verlaten. 
KoD gaat de komende maanden in overleg met MATH bekijken en afspreken op welke 
wijze KoD MATH financieel kan ondersteunen om in 2023 en 2024 de MATH transitie 
mogelijk te maken en soepel te doen verlopen. Veel zal uiteraard afhangen van de 
toekomstige financiële positie van KoD  U kunt ons hierbij helpen. 
De praktische uitwerking zullen we met u communiceren in de maand februari 2023. 
KoD / MATH heeft  uw ondersteuning de komende tijd nog heel hard nodig om 
de transitie van MATH naar volledige zelfstandigheid en een andere opzet 
mogelijk te maken.  

 

 
Laat alstublieft KoD/MATH niet in de steek  
en blijf ons nog financieel ondersteunen 

 
 
Met vriendelijke groet, namens het KoD bestuur,                                                                                      

Hans-Victor Selder, voorzitter 

 


