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På DVFs kontor ses Ole Riis i gang med at tale, bag ham to fra WWF Verdensnaturfonden, Mark Dumas-Johansen fra ADDA, Preben Hansen fra
NGO Fontana, Johannes Nordentoft fra Projektrådgivningen, Wilfred Gluud ved dørtlefonen samt fru Nguyen Thi Hong Minh fra VIDAFA.

Dansk Vietnamesisk Forening arrangerede
et frugtbart netværksmøde for danske NGOere som er aktive i Vietnam

S

om et led i programmet for Vietnam
Denmark Friendship Association’s
9,'$)$ EHV¡JWLOL'DQPDUNKDYGHYL
den 22. april om eftermiddagen arrangeret et
uformelt netværksmøde med danske NGOere
der er aktive i Vietnam. Formålet var først og
fremmest at give vores venner fra VIDAFA et
grundigt indtryk af den mangfoldige indsats
der bliver lavet af danske NGOere i Vietnam
RJÀQGHIUHPWLOVDPDUEHMGVPXOLJKHGHU
I mødet deltog World Wildlife
Fund Denmark, NGO Fontana, LandsIRUHQLQJHQ (YQHVYDJHV 9HO /(9 
Danmarks Biavlerforening, Agricultural
'HYHORSPHQW'HQPDUN$VLD $''$ VDPW
Projektrådgivningen.
Desuden var Kurt Lender Jensen og hans
YLHWQDPHVLVNHNRQH6DQJVDPWDQWURSRORJ
Anders Dahl til stede. Alle har personligt væUHWLQYROYHUHWLÁHUHVW¡WWHSURMHNWHUL9LHWQDP
gennem de seneste år. I betragtning af det
korte varsel som indbydelserne var udsendt
PHGYDUGHWHWPHJHWÀQWIUHPP¡GH
VIDAFA havde forinden et møde med
Johannes Nordentoft fra Projektrådgivningen.
Det møde trak desværre lidt ud, men da vi
I¡UVWNRPLJDQJÀNDOOHRUJDQLVDWLRQHURJ
personer mulighed for at præsentere sig
selv. DVF’s lokaler bærer stadig præg af at
vi ikke er kommet ordentlig på plads efter
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Af Ole Riis
YRUHVÁ\WQLQJHQGQXVnGHÁHVWHPnWWHVWn
op. Efter præsentationsrunden var der kaffe
og kage og fri snak.
6DPWDOHUQHJLNSnNU\GVRJWY UVDIRUganisationer og personer. Der blev udvekslet
synspunkter og erfaringer, og det var særdeles
spændende at høre om de andres erfaringer
og projekter, samt visioner for fremtiden.
Et gennemgående tema i samtalerne var, at
vi NGOere, der er aktive i Vietnam burde
netværke mere.
Der er meget vi stadig kan lære af hinanden. DVF blev opfordret til at prøve at tage
skridt i retning af aktiviteter der kan sikre
et mere formaliseret netværkssamarbejde i
fremtiden Det kan være med til, at danske
NGOer står stærkere i tiden frem mod, og efter
udfasningen af Danmarks bilaterale bistand
til Vietnam i 2015.
6HOYKYLV9LHWQDPVRPRSULQGHOLJWIRUventet i den nuværende 5 årsplan for den
bilaterale udviklingsbistand, oplever en
økonomisk vækst, der bringer landet over FN’s
fattigdomsgrænse, vil der stadig være mange
V UGHOHVVW¡WWHY UGLJHJHRJUDÀVNHRPUnGHU
og udsatte persongrupper. Det er vigtigt at
udenlandske NGOer hjælper med støtte her,
for gabet mellem rig og fattig bliver større når
et land er inde i så stor en økonomisk vækst
som Vietnam er.
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Fra højre ses Vicedirektør dr. Nguyen Thanh
Hung fra Børnehospital nr. 1, sammen med
VIDAFA delegationen med Jørgen Prag
(foto Wilfred Gluud). Dr. Hung besøgte
København 21-25. april med professor Freddy
Karup Pedersen som vært for at tale om
børnesundhed i Vietnam. Den 23. april holdt
han oplæg for ca. 65 deltagere ved et fællesmøde i Dansk Selskab for Tropemedicin og
International Sundhed og Dansk Pædiatrisk
Selskab i samarbejde med ENRECA Health.
Der blev også tid til at tale om Dansk
Vietnamesisk Forenings bistandsprojekter, hvor Børnehospitalets læger og
projektkontor deltager som udførende
partner både i Child Survival-projektet
og Pacode-projektets sundhedsdel
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