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057.Nieuwsbrief januari 2023 

 
 

Op 1 januari 2023 vierde MATH zijn 25e verjaardag, een zilveren jubileum. 
 

 

 
mr. Manh, de directeur, hield een 

terugblik toespraak 

 

 
Genodigden, stafmedewerkers en 

kinderen 
 

 

 
Een aantal ex MATH kinderen kwamen 
ook naar het feest. Velen wonen echter 
inmidels  te ver weg om naar Dong Ha 

aft e reizen.. 

 

 
Proost! Op de jarige MATH. 

 
 

De viering van het 25 jarig bestaan werd mogelijk gemaakt door bijdragen van het 
gemeentebestuur van Dong Ha en een bijzondere KoD donatie. 
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Een aardewerkfabriek in de provincie Quang Tri heeft gezorgd dat alle genodigden 
een herinnering kregen in de vorm van een fraaie mok. 
 

 

 
MATH jongens met de jubileum mok 

 

 

 

 
Vietnamees nieuwjaar: het jaar van de kat 

 
 
TET, het Vietnamese nieuwjaar valt dit jaar op zondag 22 januari.  
Dankzij spontane TET donaties was het niet nodig  een aparte TET actie te houden. 
De MATH kinderen en medewerkers krijgen elk een zakje met tiền lì xì tết, lucky TET 
money. De kinderen kunnen daar iets lekkers voor kopen voor hun familie of gastgezin 
waar ze tijdens de TET dagen zullen verblijven. 
 
De transitie van MATH 
In nieuwsbrief 056 van September 2022 heeft u kunnen lezen over de transitie van 
MATH naar zelfstandigheid per 1 januari 2025. Wilt u dit nog eens lezen, maar heeft u 
die nieuwsbrief niet meer? Geen nood, even een e-mail naar kindonderdak@live.nl. 
en hij wordt toegestuurd. 
In MATH wordt inmiddels druk gewerkt aan het gestalte geven aan de transitie.  
 

mailto:kindonderdak@live.nl
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Hans-Victor Selder, de voorzitter van KoD verblijft van 7 februari tot 6 mei in Zuid-Oost 
Azië, onder andere in Viet Nam. Hij zal op 28, 29 en 30 april bij MATH op bezoek gaan  
en daar samen met MATH, het stads- en provinciebestuur en enkele maatschappelijke 
organisaties de transitie-puntjes op de I zetten. Er zullen dan definitieve afspraken 
worden gemaakt en een tijdpad worden opgesteld voor het afbouwen van de KoD 
activiteiten in Nederland en de financiële ondersteuning van de transitie door KoD in 
de loop van 2023 en het jaar 2024. Dit alles met het doel dat MATH op 1 januari 2025 
volledig op eigen Vietnamese benen kan staan.  
Voor alle duidelijkheid: de voorzitter reist naar Zuid-Oost Azië en dus ook naar  
Viet Nam op eigen kosten. 
Bij terugkeer in Nederland zal Hans-Victor u zo snel mogelijk verslag doen van zijn 
bezoek aan MATH in nieuwsbrief 059 van mei 2023. Dan zal ook bekend worden 
gemaakt hoe en wanneer KoD zijn activiteiten afbouwt. en de transitie financieel wordt 
ondersteund. 
 

 
 
Het  laatste bezoek van Hans-Victor aan MATH, was in april 2019. De jaren daarna 

was het niet mogelijk naar Viet Nam te reizen vanwege de coronamaatregelen.. 
 

 
Met vriendelijke groet, namens het KoD bestuur,                                                                                      

Hans-Victor Selder, voorzitter 

 

 


