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Årsberetning 2013
Som beskrevet i sidste nummer af Vietnam ajour stopper jeg som formand for
Hospitalsindsamlingen på dette års generalforsamling. Det bliver derfor mim sidste årsberetning.
En lille smule vemodigt men Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam er i gode hænder.
Annette Winter har lovet at tage over og Annette er den helt rigtige til den opgave.
Der er i 2013 indsamlet 122.000kr og det er vi meget taknemmelige for. Vi ved godt at der er
mange børn der lider nød og der er mange indsamlinger i gang så ud fra den betragtning synes vi
det er et godt resultat. I 2013 overførte vi 140.000kr til hospitalet i Bao Loc. Det var støtte til et nyt
anæstesiapparat som var et stort ønske. I december fik vi en ny ønskeliste fra hospitalet i Bao Loc
ved Direktør Thien. Det største behov er et nyt trykluftskompressor system som skal bruges til den
vigtige CPAP-behandling på hospitalet. I skrivende stund er vores ingeniør Preben Byberg i dialog
med hospitalet vedr. hvilken model vi skal indkøbe. Vi har kalkuleret med at sådant et
trykluftssystem vil koste omkring 125.000kr. Vi er glade for at vi med jer bidragsydere kan hjælpe
hospitalet. Det er livsvigtigt udstyr til behandling af børn med luftvejsinfektioner.
Annette Winter var udsendt som engelsklærer i 3 mdr. i 2013 og pt er hun for femte gang udsendt
til Bao Loc men denne gang kun i 2 mdr. Hun kommer først hjem i april. Personalet på hospitalet
sætter stor pris på hendes undervisning og Annette har en stor skare af fans i Bao Loc. Der bliver
løbende oprettet nye hold og Annette kan tydelig mærke at der sker fremskridt med udtale og
forståelse af det engelske. Wilfred Gluud er også i Vietnam nu og har bl.a. besøgt hospitalet i Bao
Loc for at se på vedligeholdelsen af det udstyr vi har doneret. Annette og Wilfred har haft møder
med direktøren og der har været kontakt til Preben Byberg herhjemme.
I løbet af året har vi arbejdet på at gøre vores folder og girokort mere læsevenlige og inspirerende.
Det har krævet meget kommunikation mellem indsamlingens medlemmer, men det har båret
frugt og vi har fået en flot ny folder og ligeledes en plakat. Derudover er vores hjemmeside blevet
revideret og vi har fået en film om Bao Loc der kan ses på hjemmesiden. Klik ind på www.davifo.dk
og linket YouTube hvor man kan finde flere film og billeder som er lagt ind.
En god nyhed er også at Chris Minh Doky, den verdensberømte Vietnamesiske bassist er blevet
protektor for Hospitalsindsamlingen. Chris spillede gratis til vores kulturdag i april og han vil spille
igen i år på kulturdagen. Kulturdagen i 2013 blev en stor succes og specielt for
Hospitalsindsamlingen gik overskuddet af de solgte forårsruller man selv skulle rulle til vores
indsamling. Det var den Vietnamesiske købmand Thi Thuy Vu der havde leveret råvarerne som
donerede overskuddet på 600 kr til landsindsamlingen.
I februar var der 3 sygeplejestuderende der i 14 dage studerede på hospitalet i Bao Loc. De skrev
en fin rapport om deres ophold og de holdt et flot foredrag på vores kulturdag. De havde sat fokus
på børnedødelighed og skrev bl.a. om hygiejne og ernæring. Deres rapport har været gengivet i
vores blad Vietnam Ajour nr. 3 /2013. Da det er en succes for alle parter med de
sygeplejestuderendes ophold i Bao Loc vil vi godt fortsætte med at sende studerende ud. Dansk
Vietnamesisk Forening hjælper kun med at skabe kontakt og med rådgivning samt med at få
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papirer i orden til opholdstilladelse. Også i 2014 er der planlagt med sygeplejestuderende i Bao
Loc.
I august var der 2 jordemoderstuderende der besøgte hospitalet i Bao Loc. De har desværre ikke
kommet med en rapport endnu men Annette Winter har haft kontakt med dem.
Hospitalsindsamlingen har fået en konsulent/ressourceperson. Det er Jørgen Prags søn Vinh Prag.
Han er p.t. bosiddende i Hanoi og det er ham der har lavet den lille film om Bao Loc der ligger på
hjemmesiden. Det er vi meget glade for.
Den 21 november var der som de foregående år en spot på TV med vores logo. Jeg håber at nogen
fik set det og sendte os en tanke.
Direktøren Dr. Thien har skrevet en sød mail til mig hvori han takker for min indsats, eller som han
skriver ” It is clearly that you have given us a hand in serving patient, especialy children in Bao Loc
Lam Dong”. Således en tak fra Dr. Thien til jer alle der har støttet vores indsamling. Han giver også
udtryk for sin glæde over at Annette fortsætter mit arbejde.
Et nyt år er allerede godt i gang og det er mit håb at i alle bakker op om Annette Winther og vores
Landsindsamling. Som mange måske har set og oplevet er der trods fremgang i Vietnams økonomi
stort behov for støtte og vores hospital i Bao Loc ligger i en meget fattig provins.
Derfor en stor tak til alle der støtter ”Hjælp syge børn i Vietnam” fra os alle i
hospitalsindsamlingen
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