Hjælp provinshospitalet
i Bảo Lộc
Vi støtter det fattige og velfungerende provinshospital
i Bảo Lộc, som har 450 sengepladser samt over
200.000 årlige ambulante besøg.

Bidrag til indsamlingen
Indbetales netbank reg.nr. 1551 konto 700 84 30
Girokonto kortkode +01 og gironummer 700 84 30
Girokort kan bestilles på telefon 38 86 07 01
eller mail: info@davifo.dk

Bảo Lộc General Hospital dækker den sydlige del
af den bjergrige Lâm Đồng-provins. Hospitalets
optageområde består af 5 distrikter samt Bảo Lộc
by, og befolkningen omfatter både vietnamesere
og minoriteter. Der er 20 % i Lâm Đồng-provinsen.
Den største minoritet er Cơ Ho-minoriteten (som
er i familie med khmererne), og størsteparten af de
145.000 Cơ Ho bor i Lâm Đồng-provinsen.

Skattefradrag
Indsamlingen er godkendt efter ligningslovens
§ 8A og årlige bidrag er fradragsberettigede på
selvangivelsen under “gaver til foreninger”. Alle beløb
er fradragsberettigede op til 15.200 kr., og det gælder
begge ægtefæller. Men for at fradragsretten kan
bevares skal man sende mindst 200 kr. og oplyse sit
CPR-nr. Så indberetter vi fradraget til SKAT.

På trods af, at Vietnams økonomi er i fremgang, ligger
Bảo Lộc i en fattig bjergprovins. Derfor er alle bidrag
velkomne, og man skal huske på, at alle bidrag er
fradragsberettigede, helt ned til den første krone.

Mere på www.davifo.dk under ”Skattefradrag for
indsamlinger”.

Vi har med vores indsamlede midler mulighed for at
hjælpe hospitalet med udstyr, som de ikke selv har råd
til at anskaffe. Fra hospitalet får vi prioriterede ønsker
om udstyr, der er behov for. Hospitalet indkøber selv
udstyr i Vietnam og sørger for ekspertise til installation
samt vejledning i brug og vedligeholdelse.
Det er meget tilfredsstillende, at vi kan indkøbe
udstyret lokalt i Vietnam og støtte lokalsamfundet. Vi
har god kontakt med hospitalets direktør Dr. Thien og
hans personale.
Det er muligt af besøge hospitalet efter aftale
med udvalget, som vil formidle kontakten til
hospitalsdirektøren. Fagpersoner, der ønsker at hjælpe
med projektet, kan også kontakte udvalget.

Læs mere om indsamlingen
Bladet Vietnam Ajour bringer i hvert nummer nyheder
om indsamlingen og hospitalet i Bảo Lộc. Bladet
udkommer fire gange om året og indeholder artikler
og nyheder om udviklingen i Vietnam.
Indsamlingsudvalget består af engelsklærer Annette
Winther (formand); Birte Jensen (kasserer); overlæge
Karin Mogensen; overlæge Jørgen Prag; ingeniør
Preben Byberg; webmaster Wilfred Gluud samt
medicinstuderende Terkel Christiansen.
Protektor er den verdensberømte jazzbassist Chris
Minh Doky, hvis far er vietnameser.
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Charity Hospital
Equipment for Vietnam

Kontortid torsdag 16-18 eller efter aftale

www.davifo.dk/hospitalsudstyr
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Vi har fået mange tilkendegivelser fra hospitalets
personale om, hvor taknemmelige de er for vores
hjælp. Så endnu engang tak til jer alle, som gør det
muligt at hjælpe hospitalet til bedre behandling.

STØT
PROVINSHOSPITALET
I BẢO LỘC

Bidrag til indsamlingen

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam
Om indsamlingen
Der blev i 2015 indsamlet ca. 121.000 kr., og Bảo Lộc
provinshopitalet har fortsat brug for vores støtte.
I slutningen af februar 2015 rejste udvalgets
ingeniør til Vietnam og Bảo Lộc hopitalet for at teste
installationen af donationer installeret november
2014. Det er et centralt anlæg til trykluft og et
centralt anlæg til vakuum. Ingeniøren medbragte en
lækagedetektor til trykluft.

Denne baby skal høretestes på apparatet der ses på
nedenstående billede fra Øre-afdelingen. Appararet er
doneret af Hospitalsindsamlingen.
Besøg Indsamlingens hjemmeside og se aktuelle
nyheder og videoen fra Bảo Lộc provinshopitalet.

Indsamlingen sendte i april 2015 145.000 kr. til
reparationer samt mindre nyanskaffelser: 5.700 kr. til
reparation af “vaskemaskine” til instrumenter: 3.300
kr. Sim-kort til tandlæge-stol, 22.000 kr. til Vakuum
regulatorer, 33.000 kr. udstyr til taleterapeut samt
80.000 kr. til et audiometer.
Vi har prioriteret syv år i træk at støtte uddannelse ved
at udsende udvalgets engelsklærer i en 3-måneders
periode for at undervise læger og sygeplejersker.
Det giver personalet mulighed for fagligt at følge
med på Internettet, hvor sundhedsfaglige artikler
hovedsageligt er på engelsk.

Foto: Dr. Vũ Nam Biên
Moderne operationsstue, doneret i 2012. Patienten er
to år gammel.
Der blev i 2012 doneret nyt udstyr til en operationsstue
for i alt 445.000 kr., til et nyt operationsleje, Diathermi
apparat til at stoppe blødning (electrosurgery),
sugesystem med vægudtag samt anæstesi-apparat.

Vi er glade for alle bidrag til indsamlingen. De
donerede bidrag har gjort os i stand til at yde støtte til
hospitalet i Bảo Lộc med vigtigt udstyr.

Fotos: Jan Cadovius

Indsamlingen på Facebook:
Hospitalsudstyr til Vietnam
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Send dit bidrag på
konto (1551) 700 84 30

Det var muligt, fordi indsamlingen har arvet.

Vi har vi ved 2 lejligheder arvet penge, som vi er
meget taknemlige for. Regler for arv og testamente
findes på hjemmesiden www.davifo.dk

www.davifo.dk/hospitalsudstyr
hospitalsudstyr@davifo.dk

