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Hospitalsindsamlingen

Vietnam - igen, igen
Af Annette Winther
Foto: Lasse Jesper Pedersen

M

in næste rejse går igen til Vietnam
- for sjette gang, og glæden er stor.
Jeg ser frem til igen at undervise
disse søde, flittige unge og ældre, kvinder,
mænd og unge, som er helt på det rene med,
at fremtiden ligger i et kendskab til engelsk.
Mange af mine elever/studerende har
jo ikke ligget på den lade side, siden jeg
sidst holdt dem til ilden. Da jeg rejste for 10
måneder siden, efterlod jeg en del bøger
med bånd, og de har gået på omgang og har
været genstand for en god snak på engelsk,
når de mødtes. Desuden har de uden mig
som underviser lavet møder, hvor der stod
engelsk på programmet. En sådan flid og
interesse kunne jeg tænke mig at sende
alle danske undervisere på pension med
oplevelsen af.			
At dømme efter de mange mails, der er
kommet til Odense fra Bao Loc, siden jeg
skrev, at jeg ”er på vej", tror jeg på, at glæden
er gensidig.

Side 12

Arbejdet i Hospitalsindsamlingen glider,
og vi kan fortsat sende en årlig økonomisk
hjælp til, hvad personalet på Hospitalet ønsker sig. Vi kunne da naturligvis godt tænke
os, at det var muligt at sende endnu større
beløb til udstyr, men vi er taknemmelige for
alt.
Gennem mange år har Helle Blom været
formand for Hospitalsindsamlingen, og det er
med stor sorg, vi har måttet tage til efterretning, at Helle ønsker at fortsætte som menigt
medlem af Dansk Vietnamesisk Forening uden formandsposter eller udvalgsposter af
nogen art. Det betyder, at der skal findes en
anden formand, og man har peget på mig,
Annette Winther - jeg tager tøvende mod
kandidaturet (nu skal Generalforsamlingen jo
afgøre!) Helle har gjort et kæmpearbejde, hun
har været formand siden 2005, har deltaget
på foreningens vegne i både stort og småt,
både noget af det spændende, men også
noget knapt så spændende, hun har repræsenteret foreningen godt og flot i mange
sammenhænge - ydermere har hun taget et
stort slæb både mundtligt og skriftligt - hun
har været den fineste ambassadør for hele
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Dansk Vietnamesisk Forening, og specifikt
for Hospitalsindsamlingen.
I dag kender ingen Bao Loc og hospitalet bedre end jeg - og dog har jeg mine
forbehold. Jeg bor i Odense, og selvom
jeg i bund og grund også er ambitiøs, så er
Helle Blom vanskelig at følge efter - dog har
jeg den glade viden, at Helle vil give mig
støtte i eventualle svære situationer, og at
Hospitalsindsamlingens øvrige bestyrelsesmedlemmer vil give hjælp og stille op, hvor
det ikke er muligt for mig.
Oven i den kedelige meddelelse om
Helle Bloms afgang fik vi så noget at glæde
os over: den kendte danske jazzbassist
Chris Minh Doky har accepteret at blive
Hospitalsindsamlingens protektor. Med sin
sympatiske fremtræden, sin baggrund og sit
store talent er det en kæmpefjer i hatten for
hele Indsamlingen og for DVF. Vi skal vide at
påskønne det og bruge ham.
Derfor på gensyn til Generalforsamlingen,
hvor jeg stiller op "in absentia" (Vietnam), og
så hører I igen fra mig om livet i Bao Loc 2014.
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