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Beste vrienden, donateurs en geïnteresseerden,

Met veel plezier sturen we hierbij onze eerste ‘nieuwsupdate’. Het is onze 
nieuwe vorm van tussentijds contact met jullie en een aanvulling op de re-
guliere nieuwsbrief. Tijdens de laatste jaarvergadering begrepen we name-
lijk dat onze achterban met plezier vaker gedurende het jaar nieuwtjes en 
ontwikkelingen zou willen ontvangen en daar geven wij graag gehoor aan! 

We stippen in deze updates steeds enkele recente ontwikkelingen aan in 
Vietnam, die op een bepaalde manier gerelateerd zijn aan het werk van 
MHIVN ter plaatse. In de nieuwsbrief later dit jaar volgt dan weer de  
stand van zaken van onze projecten en andere ontwikkelingen. 

Veel leesplezier en warme groeten,
Tim, Bas en Marleen

Covid-19 in Vietnam 
Sinds het begin van de pandemie in januari 2020 heeft de Vietnamese 
overheid maatregelen getroffen om het virus onder controle te houden en 
de gezondheidszorg te beschermen. Als gevolg daarvan waren de scholen 
bijna drie maanden gesloten en werden grote bijeenkomsten verboden. 

Vanaf 21 maart werden passagiers van internationale vluchten naar  
Vietnam verplicht om 14 dagen in quarantaineruimtes te blijven, voordat 
ze Vietnam officieel in konden. Begin mei was er zelfs een twee weken lan-
ge volledige lockdown in Vietnam met ‘stay-at-home’-verplichting voor alle 
inwoners. In deze periode gingen ook alle bedrijven dicht en werden  
de postdiensten en het openbaar vervoer stopgezet. 

Dankzij het draagvlak bij de bevolking en de toewijding van de overheid om 
de verspreiding van het virus te stoppen, konden de regels in Vietnam eind 
mei weer flink versoepeld worden. Er is nog steeds een aantal regels,  zoals 
één meter afstand houden en het dragen van mondkapjes in het openbaar 
vervoer, maar het dagelijks leven is zo goed als terug naar normaal.

Update project seksuele voorlichting
De naam die we in Vietnam hanteren voor dit project is Reproductive 
Health. In Nederland gebruiken we de term seksuele voorlichting,  
hoewel het project meer omvat dan dat alleen.  

De activiteiten rond het  project zijn door de restricties van de overheid 
met betrekking tot het coronavirus tijdelijk onderbroken. Met uitzonde-
ring van de basisenquête en een driedaagse training voor 46 deelnemers, 
zijn er in de periode van februari tot mei 2020 geen andere activiteiten 
uitgevoerd. 

De feedback van de uitgevoerde training was positief. Alle deelnemers 
bevestigden dat ze het onderwerp beter begrijpen en dat de training goed 
is bevallen. Nadat in Vietnam eind mei de coronaregels versoepeld werden, 
was het mogelijk het project te hervatten. Zo is de Training voor Trainers 
over seksuele voorlichting voor vrouwen, jong-volwassenen en jeugd 
succesvol uitgevoerd op 6 t/m 8 juni. We kijken er naar uit om deze pilot 
succesvol af te ronden, met een blijvende positieve impact op de lokale 
bevolking. 

Tip: mocht je niet meer precies weten hoe het ook alweer zat met alle  
projecten, kijk dan eens op de website bij het projectenoverzicht.  
Per individueel project vind je hier alle informatie, vanaf de start tot en met 
het einde en zelfs nog daarna. Ook is er een handig overzicht per jaar.

nieuwsbrief@mhivnfoundation.com

kijk regelmatig op mhivnfoundation.com  
voor de laatste ontwikkelingen
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