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Fra venstre ses Giang Phan, medlem af den danske projektgruppe,
leder af Ho Chi Minh City Child Welfare Foundation Mrs Thuan, leder af Little Rose Warm Shelter Mrs. Thien, Mrs. Lam Anh & Ms. Mai

Besøg fra Vietnam
Medarbejdere fra shelterprojektet i Ho Chi Minh Byen var i sommer på besøg i Danmark
Af Ole Riis

S

om et led i shelterprojektet havde DVF i
slutningen af juni og starten af juli besøg
af fire personer fra vores partner i Vietnam.
Vi havde lavet et program, hvor de mødte
forskellige danske aktører: Sex og Samfund (SoS),
Pigegruppen, Projektrådgivningen samt et center
for misbrugte voksne. Derudover havde vi møder
med UCC Hillerød om et evt. samarbejde om
praktikmuligheder for deres pædagogstuderende.
Med i delegationen var Mrs. Thuan, leder af Ho
Chi Minh City Child Welfare Foundation, Mrs.
Thien, leder af Little Rose Warm Shelter, og Mrs.
Lam Anh og Ms. Mai, som er de to medarbejder
på shelteret, der har mest med udbredelsen af
vores materialer at gøre. Det er dem, der står for
undervisningen.
Hos Pigegruppen fik vi et spændende indblik i
deres tilgang til de udsatte piger, de har med at gøre.
Vi fik meget at vide om den anerkendte tilgang, som
de bruger for at vinde pigernes tillid og hjælpe dem
videre i livet. Ud over personale deltog også to af
brugerne, som fortalte os om deres liv.

Hos Sex og Samfund bød generalsekretær
Bjarne Christensen velkommen og indledte mødet.
Herefter overtog informationsmedarbejder Mikkel
Dalum, hvor han informerede om SoS's arbejde i
Vietnam. Samarbejdsmuligheder for fremtiden blev
drøftet - dog uden at vi kom til et konkret resultat.
Den ene dag var vi også på Christiania for dels
at holde et møde hos vores projektgruppemedlem,
Nis, men også for at vise dem staden og det liv, der
foregår der. De var lidt overraskede over, at der
kunne eksistere et slags parallelsamfund, og de
var overraskede over, at hashsalget kunne foregå
så åbenlyst.
På vores projektmøder i løbet af ugen fik vi
drøftet projektet generelt, herunder først og fremmest hvordan de sidste 1 1⁄2 år skal afvikles, så
projektet kommer sikkert i havn, samt hvordan vi
sikrer, at Little Rose Warm Shelter også fremover
kan have en fornuftig finansiering.
Udarbejdelsen af undervisningsmaterialer etc.
for indsatserne omkring forebyggelse af seksuelt
misbrug samt social og emotionel læring er ved at
være tilendebragt. Det har været lidt svært at skaffe
fundraising. Vores partner har svært ved det. De
mangler kontinuerlig professionel hjælp. Vi er ved
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at undersøge, om vi kan tilføre det til projektet,
så vi kan sikre den økonomiske bæredygtighed.
Ugens praktiske afvikling blev påvirket
af, at Air France havde forlagt al deres bagage.
Traditionen tro blandt asiater havde de medbragt
ikke mindre end ni stykker bagage, der alle var væk
ved ankomsten, men som kom dumpende i løbet
af ugen. De sidste to dage før de skulle hjem....
Det betød, at vi måtte bruge tid på at skaffe tøj
til dem, vaske ekstra, kommunikere med Air France
osv.. Det var lidt synd for dem, men de tog det nu
meget pænt, og vi fik gennemført vores program
nogenlunde som planlagt.
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