Het project “Claire’s wish”
Samen met de broer van Claire, Christian Zenner,
vraag ik uw aandacht voor het project ‘Claire’s
wish'.
Dit project, waar Claire mee gestart is, willen wij
graag afronden. Claire’s droom was een bijdrage
te leveren aan de levenskwaliteit van kansarme
kinderen in weeshuizen en shelters in Vietnam.
Ze is hiermee begonnen in 2013, maar door haar
ziekte, MS en borstkanker, is zij niet in staat
geweest hier volledig uitvoering aan te geven. Daarom vragen wij u, ter nagedachtenis aan Claire, samen met ons haar project te voltooien.
Het bestaat uit het eenmalig inzamelen van gelden en deze naar geselecteerde
instellingen te doneren.
Hierbij een sfeer impressie die we op Youtube hebben staan.

Achtergrond
Claire en ik zijn voor het eerst in 1999 in Vietnam geweest. Toen, als toeristen,
waren we erg onder de indruk van dit land en de enorme gastvrijheid die de
Vietnamezen boden. Mensen, die bijna niets hebben, bieden wàt ze hebben aan
gasten aan. Wij werden getroffen door de aandacht en de zorgzaamheid die mensen voor elkaar hebben en we werden geraakt door het gebrek aan haast. Dit
maakte dat we er vaker naar toe gingen en ook graag wat terug wilden doen. Wij
hebben destijds in kleine projecten financieel geparticipeerd. In 2012 hebben we
een aantal maanden genoten van de gastvrijheid van een klooster. De sobere levensstijl en de aandacht voor het geestelijk welzijn hebben de conditie en de
kwaliteit van leven voor Claire verbeterd. Daar ontmoetten wij vele hulpverleners, mantelzorgers die hun leven wijden aan anderen. Claire was hier zeer door
ontroerd en wilde haar bijdrage leveren. Sindsdien hebben we samen meerdere
projecten gesteund. Uiteindelijk wilden we meer op duurzame hulp inzetten. Zo
zijn we uitgekomen bij steun aan de infrastructuur van weeshuizen en shelters.
Weeshuizen voorzien in de opvang van te vondeling gelegde zuigelingen, kinderen die verstoten zijn en uiteraard wezen. Soms vangen de weeshuizen ook
bejaarden en gehandicapten op die ‘verloren’ zijn.
Shelters zijn opvangplaatsen voor kinderen die problemen hebben; ze zijn weggelopen van huis of het zijn jonge meisjes die ongewenst zwanger zijn.
Door gebrekkige hygiëne, slecht sanitair en ondermaatse voeding treden er vaak
ziekten op in de weeshuizen en shelters. Die zijn eenvoudig te voorkomen.........

Doel
Het project ‘Claire’s wish' richt zich op het verbeteren van faciliteiten als keukens, sanitair en het waterdicht maken van slaapzalen.

Als uw gift het mogelijk maakt, zullen we ook doneren
aan medische hulp en dan met name aan veel noodzakelijke (oog)operaties. Dit voorkomt invaliditeit en dat
betekent dat mensen kunnen studeren of werken om zo
zelf verder te komen in het leven.
We hebben al een aantal instellingen geselecteerd die
onze hulp goed kunnen gebruiken. Deze instellingen
liggen vaak wat meer afgelegen en hebben juist hierdoor onze belangstelling.
Voor gemiddeld € 8.000 is het al mogelijk om de hygienische voorzieningen per instelling te realiseren. In de
bijlage hebben we de weeshuizen en shelters opgesomd. De verzamelde projecten kunnen uitgevoerd worden
voor een bedrag van € 50.000. Het effect hiervan is dat de levenskwaliteit van 1400
mensen stijgt en hun vooruitzichten verbeteren.

Wat vragen wij?
‘Claire’s Wish’ betreft een eenmalig project. Er is een aparte rekening geopend
waar de donaties gestort kunnen worden en van waaruit we de betalingen doen.

Wie zijn ‘we’?
Christian Zenner en Paul van de Plas.
Daarnaast hebben we vrienden bereid gevonden om toezicht te houden op de
betalingen en controle op de uitvoering in Vietnam. Zij zullen verslag maken van
de gang van zaken. Dit wordt bekend gemaakt aan de donateurs.
De kascommissie wordt gevormd door Leo van Loo en Joep Jansen.
De uitvoering en controle in
Vietnam wordt gedaan door
mevrouw Ngoc-Suong Do-Thi en
mevrouw Nguyen Thi Ngoc Dung
- Hofman (zie foto). In de bijlage
vindt u nadere informatie.
Het gedoneerde geld gaat één-opéén door naar de uit te voeren
projecten. Voor kosten van uitvoering of controle van het project worden geen vergoedingen
verstrekt. Alle samenhangende kosten worden privé gedragen door de initiatiefnemers van dit project. De enige kosten die ten laste komen van de donaties zijn
de valuta omwisselingskosten die de bank in rekening brengt. U wordt hierover
geïnformeerd in het eindverslag.

Informatie
De donateurs krijgen, indien gewenst, een update per e-mail over de voortgang.
In de loop van 2016 komt er een tussentijds verslag van de kascommissie hoe
het geld besteed en/of toegewezen is, aangevuld met foto’s. Indien er donateurs
zijn die deze instellingen willen bezoeken, dan kan dat georganiseerd worden.
Mocht u nadere informatie willen, dan kunt u mij uiteraard bereiken op nummer
+31 (0)6-23776314 of het e-mailadres paulvandeplas@yahoo.com of
c.zenner@be.steinweg.com.
De donateur met de grootste bijdrage krijgt als dank een schilderij gemaakt door
Claire Zenner. De kascommissie zal de uitslag bekend maken.
Aan het einde van het project ‘Claire’s wish’ ontvangt u een afsluitende email
waarin we de namen van de donateurs bekend maken, waarin het verslag van de
kascommissie is opgenomen en waarin we de reacties van de instellingen die geholpen zijn, opnemen.
We starten de fundraising op 1 juli 2016 en die eindigt op 30 augustus 2016.
Samen zetten wij onze schouders onder ‘Claire’s wish’ VOOR ANDEREN.
Helvoirt , 27 juni 2016

Paul van de Plas

Christian Zenner

Bankrekening
U kunt uw donatie overmaken op IBAN: NL 06 INGB 0702872873
op naam van Paul van de Plas, inzake ‘Claire’s wish’

Bijlage
Hieronder zijn de instellingen genoemd die tot nu toe geselecteerd zijn en waarvoor de financiële behoefte samen berekend is op € 50.000. Deze instellingen
liggen allemaal in de omgeving van Ho Chi Minh City (Saigon), maar net buiten
de publieke belangstelling. Veel hulp komt hier niet, omdat het niet in de “rijkere” provincies ligt en er geen eer te behalen valt voor bedrijven of donateurs die
met hun acties de krant willen halen! Het ontbreekt deze instellingen vaak aan
basisvoorzieningen, maar met relatief weinig geld kunnen ze heel veel verbeteringen doorvoeren. Deze instellingen draaien op vrijwilligers; de Vietnamese
staat levert geen bijdrage. Indien gewenst kunt u per e-mail meer informatie
krijgen over de instellingen en hun behoeften en geplande financiële toewijzing.

Institute

Name

Population

Charity Center

Tu Tam Nhan Ai

60 children, 70 elderly

Orphanage

Long Dien

100 children

Pagode

Buu Thang

100 children, 80 elderly

Shelter

May Ngan

71 children, 200 elderly

Shelter

Mai Am Phan Sinh

100 people

Orphanage

Bé Tho'

130 children

Shelter

Labour&Social
Welfare Service TN

80 disabled

Shelter

Tinh Me

20 babies, 32 children,
10 mothers

Orphanage

Bo de temple

30 children

Shelter

Tan Thong Hoi

80 elderly

Orphanage

Thien binh

125 children, 15 babies,
29 elderly

Charity Center

Thien Tam

75 children

Internet view

Ingeschakelde hulppersonen
Mevrouw Ngoc-Suong Do-Thi heeft een succesvolle onderneming in zoetwaren
en is vermogend. Zij ondersteunt sinds jaren een aantal weeshuizen en shelters
met voeding en andere hulp. Door haar zijn we bij de meest hulpbehoevende instellingen terecht gekomen. Een aantal daarvan heb ik samen met haar bezocht
en zelf vastgesteld wat de status is. Claire en ik hebben Ngoc-Suong voor het
eerst ontmoet in 2012 in een klooster in Vietnam en sindsdien samengewerkt.
Mevrouw Nguyen Thi Ngoc Dung - Hofman is gehuwd met een Nederlander. Zij is
begaan met het lot van de kansarmen. Ze participeert zelf aan projecten en is bereid te assisteren bij het project Claire’s Wish.

