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Introductie 

 

Welkom bij het vrijwilligersprogramma van Care4theKids en Passend Onderwijs Zuid-

Kennemerland op het project “The Center of Rehabilitation and Support for 

Handicapped Children” in Ho Chi Minh City, Vietnam. Het is fantastisch dat je je als 

vrijwilliger wilt inzetten en we hopen dat je een geweldige tijd zult hebben. Dit 

document geeft praktische informatie en advies bij je voorbereiding op je reis naar 

en vrijwilligerswerk in Vietnam. 

Care4theKids verzorgt, samen met Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, je 

vrijwilligersplek bij het project, ondersteuning van een coördinator ter plaatse en 

service zoals airport pick-up, je vlucht , je accommodatie en vervoer naar het 

vrijwilligersproject (de eerste keer, daarna zorg je zelf vervoer, je coördinator vertelt 

wat de beste manier is). 

Als vrijwilliger namens Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland ga je op pad met een 

opdracht. Hiervoor is het “Education Development Program” opgesteld. Het doel 

van dit programma is om het onderwijs binnen het project The Center of 

Rehabilitation and Support for Handicapped Children verder te ontwikkelen, te 

verbeteren en daarbij te leren van elkaars expertise. De concrete werkzaamheden 

zullen in een bijeenkomst, voor je vertrek, met je worden besproken en opgesteld. 

Hoe concreet ook de voorbereidingen, onze ervaring leert dat het in de praktijk best 

anders kan lopen. Een flexibele en proactieve houding helpt je dan ook in het 

inspringen op dat wat er op dat moment nodig is en gevraagd wordt. In het 

vrijwilligerswerk is het bovendien handig als je initiatiefrijk bent en je eigen plan kunt 

trekken. Wij garanderen een uitdagende en inspirerende werkomgeving! 

 

 

 

 

 

  



 
 

Care4theKids 
Stichting Care4theKids is een organisatie die zich inzet voor kleinschalige projecten in 

Azië.  

In veel delen van Azië leven nog steeds mensen onder de armoedegrens en 

worstelen ze dagelijks om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Ook de kinderen 

zijn hier de dupe van waardoor zij geen uitzicht hebben op een goede toekomst. 

Care4theKids is opgericht vanuit de gedachten om iets te betekenen voor de 

kansarme kinderen in deze landen. We organiseren en/of ondersteunen activiteiten 

en zetten projecten op waarmee het leven en de toekomst van deze kinderen 

wordt verbeterd. Belangrijke waarden hierin zijn zelfredzaamheid en 

onafhankelijkheid.  

Care4theKids richt zich vooral op onderwijs- en voedselprogramma’s. Dat wil niet 

zeggen dat we op andere gebieden niet zullen ondersteunen. Daar waar we het 

leven van kinderen kunnen verbeteren, zet Care4theKids zich in. 

Het werk van de stichting kenmerkt zich door intensieve, liefdevolle begeleiding van 

kinderen, goede zorg en scholing, zowel binnen de eigen projecten als in de 

omringende gemeenschap. 

Dit wordt mede gerealiseerd doordat Care4theKids zich ook als 

vrijwilligersorganisatie inzet voor de kleinschalige projecten waar we mee 

samenwerken. Care4theKids organiseert vrijwilligersreizen met als doel de projecten 

waar we mee samenwerken, fysiek en financieel te ondersteunen. De inzet van 

vrijwilligers, het sponsorgeld en de donaties komen ten goede aan de projecten en 

daarmee de kinderen. 

In samenwerking met Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland proberen we, door 

middel van in onderwijs geschoolde vrijwilligers, de kennis en vaardigheden van de 

begeleiders van The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children 

op een hoger niveau te brengen. 

Missie en visie 

De missie van Care4theKids is een betere toekomst te creëren voor kansarme 

kinderen. Ondersteuning te bieden in de belangrijkste basis- en levensbehoeften van 

een kind. En deze kinderen een kans te geven hun eigen toekomst te kunnen 

beïnvloeden. Dit doen we vooral door het opzetten van onderwijs- en 

voedselprogramma’s 

Daarnaast heeft Care4theKids als missie mensen te inspireren om zich in te zetten 

voor een positievere wereld. Samen helpen en samen werken aan een betere 

toekomst voor de kinderen in Azië. 

 



 
 

Vietnam 

                                 

 
Land gegevens 

Volledige 

naam 

Socialistische Republiek Vietnam 

Locatie Zuid Oost Azië, het ligt tegen China aan in het noorden, Laos in het 

Noordwesten en Cambodja in het Zuidwesten 

Hoofdstad Hanoi  (bevolking ongeveer 4 miljoen) 

Grootte 2095 Km² 

Bevolking 90 miljoen (2011) met groei van 1,2%: 

85% Vietnamees (Kinh), 3% Chinees, Kmer, Cham (een 

bevolkingsgroep van Indiase Champa Koninkrijk) en verder leden van 

zo’n 55 ethnische- taalkundige groepen 

Taal Vietnamees, Frans, Engels en een variatie van Kmer en Malayo-

polynesische lokale dialecten 

Religie Mengeling van boeddhisme, confucianisme en katholicisme 
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Over Vietnam 

Vietnam (Vietnamees: Việt Nam), officieel de Socialistische Republiek Vietnam, is 

een land in Zuidoost-Azië. Het bevindt zich op het Indochina-schiereiland en wordt 

begrensd door China in het noorden, door de Golf van Tonkin, het daarin gelegen 

Chinese eiland Hainan in het noordoosten, door de Zuid-Chinese Zee in het 

zuidoosten, door Cambodja in het zuidwesten en door Laos in het noordwesten. Met 

90.549.390 (2011) inwoners behoort Vietnam anno 2011 tot de dertien meest 

bevolkte landen ter wereld. De hoofdstad is het noordelijke Hanoi (Hà Nội) en de 

grootste stad is de zuidelijke Ho Chi Minh Stad (Thành Phố Hồ Chí Minh), het vroegere 

Saigon. 

Sinds de hereniging in 1975 is Vietnam een socialistische volksrepubliek. De 

Communistische partij van Vietnam heeft als enige politieke partij alle macht in 

handen, hoewel het land vanaf 1986 door politieke en economische hervormingen 

steeds meer bij de internationale diplomatie en de wereldeconomie is betrokken. 

Vietnam is een land dat bij velen een dubbel gevoel oproept. Enerzijds het 

voortdurend geconfronteerd worden met het oorlogsverleden. Anderzijds de grote 

veerkracht waarmee het volk de vele problemen heeft overwonnen. Vietnam heeft 

een bewogen geschiedenis met langdurige oorlogen, waardoor de industriële 

ontwikkeling ernstig werd belemmerd. 

 

Economie 

De economie van het land die hevig steunt op inkomsten uit rijst en andere 

agrarische export, is in een staat van transitie. De uitbreiding van buitenlandse 

investeringsmogelijkheden heeft gezorgd voor een "transfer" van nieuwe technologie 

en kennis naar Vietnam, een verhoging van arbeidsmogelijkheden en het heeft 

ervoor gezorgd dat veel, voorheen, arme families in staat waren de armoede te 

ontvluchten en hun leven enorm te verbeteren." 

Toch lijkt bijna dertig procent van de inwoners van Vietnam nog onder de 

armoedegrens te leven. 

 

Agent Orange 

In Vietnam worden jaarlijks honderden kinderen geboren met handicaps die bij ons 

in Nederland direct zouden worden behandeld. Dat gebeurt ook in Vietnam steeds 

meer maar met name op het platteland en in de arme gebieden is er sprake van 

een enorme achterstand. Tijdens de Vietnam oorlog werden tonnen Agent Orange, 

over het land uitgestrooid. Agent Orange is een hoog giftig ontbladeringsmiddel. Het 

gif bevindt zich nog in de bodem, het water, het slijk en het zand. 

Langs deze wegen komt het in de voedselketen van mens en dier. Kortom, miljoenen 

slachtoffers uit het verleden maar ook kinderen die nog geboren zullen worden 

ondervinden de gevolgen hiervan. Het zorgt voor geboorteafwijkingen bij kinderen. 

Het is niet verwonderlijk dat tot op heden nog zoveel gehandicapte kinderen 



 
 

worden afgestaan aan weeshuizen. Voor een gehandicapt kind kan men vaak niet 

zorgen. 

Onderwijs 

Vietnam kent een leerplicht voor kinderen van zes tot en met vijftien jaar en de 

meerderheid van de Vietnamese kinderen (ca. 89%) gaat naar de basisschool. Het 

basisonderwijs heeft een onderbouw die vijf jaar duurt en een bovenbouw van vier 

jaar. Het onderwijs in Vietnam is gratis. Toch dienen de ouders een deel van de 

loonkosten van de leraars te betalen. Daarnaast zijn er kosten voor lesboeken, 

uniform, schoolgebouw en onderhoud. Voor arme gezinnen is dat allemaal te duur. 

Ook het tekort aan goede klaslokalen en lesmateriaal is een probleem. Daarom 

hanteren de meeste scholen twee shiften. De lessen starten vaak te laat, stoppen te 

vroeg en er is veel speeltijd. Ouders sturen hun kinderen enkel naar school als de 

kinderen daar zichtbaar voordeel uithalen. Maar nu is er van kwaliteitsvol onderwijs 

meestal geen sprake. Veel kinderen haken na de basisschool al af, ca. een derde 

van de kinderen bezoekt het voortgezet onderwijs. 

In Vietnam zijn nauwelijks scholen voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke 

handicap. 

Het klimaat in Vietnam 

Vietnam is een langgerekt land met verschillende klimaatzones. Het is daarom niet 

eenvoudig een beste reisperiode aan te geven. Over het algemeen schommelen 

de temperaturen tussen de 20 en 35 graden Celsius. In het zuiden waar Ho Chi Minh 

ligt is het altijd warm. In Vietnam kun je te maken krijgen met een periode van regen. 

Het hele jaar door valt er af en toe een bui. In het noorden van Vietnam regent het 

het meest van juni tot en met september, in centraal Vietnam van september tot en 

met oktober en in het zuiden van mei tot en met november.  

In de regentijd valt het water meestal op vaste tijden uit de lucht. Dit betekent vaak 

niet meer dan dat er 's middags gedurende een uurtje een verfrissende dikke 

regenbui valt. 

 

 

 

 

  



 
 

Ho Chi Minh City 

Ho Chi Minhstad (Saigon) 

Sinds de hereniging van Vietnam in 1975 is Saigon omgedoopt in Ho Chi Minhstad, 

ter ere van de leider van de Noord-Vietnamezen. Saigon wordt overigens door de 

inwoners zelf nog vaak gebruikt als naam voor de stad. 

 

Ho Chi Minhstad heeft officieel 7,5 miljoen inwoners en is daarmee de grootste stad 

van Vietnam. Het is het economische centrum van het land. De stad ligt in het 

zuiden van Vietnam, aan de rand van de Mekongdelta. 

Ho Chi Minhstad ontwikkelde zich pas na de komst van de Fransen in 1859. De stad 

heeft daardoor een onmiskenbaar Frans karakter, hoewel er ook lelijke flats zijn 

gebouwd die dat karakter hebben aangetast. 

Het centrum wordt "District 1" genoemd en het hart van dat district is Dong Khoi 

Street, die loopt van de kathedraal naar de kade langs de Saigon Rivier. 

Aan en rond deze straat vind je hotels, winkels, restaurants en andere 

uitgaansgelegenheden. Hier staan de mooiste koloniale gebouwen, zoals de Opera, 

het Hôtel de Ville (nu: Hal van het Volkscomité) en beroemde hotels als het Rex en 

het Continental. 

De Notre Dame-kathedraal werd aan het eind van de 19de eeuw gebouwd. Op het 

plein voor de kerk staat een standbeeld van de Maagd Maria en tegenover de 

kathedraal staat het prachtige postkantoor in koloniale stijl. In de hal hangt een 

enorme plattegrond van Indo-China. 

Musea 

De stad heeft vele musea, vaak ondergebracht in fraaie koloniale gebouwen. Het 

Ho Chi Minh City Museum is gehuisvest in een gebouw uit 1885. Er zijn diverse 



 
 

tentoonstellingen van de prehistorie tot de Amerikaanse Oorlog, zoals de 

Vietnamoorlog hier genoemd wordt. 

Het Reunification Palace (Herenigingspaleis) is een veel moderner gebouw, uit 1966. 

Het was het presidentieel paleis van Zuid-Vietnam. Hier eindigde de Vietnamoorlog 

toen een Noord Vietnamese tank de poort ramde. Die tank, met nummer 843, staat 

in de tuin van het paleis. 

Het Museum of Vietnamese History heeft een interessante collectie archeologische 

voorwerpen. Vooral de beelden van zandsteen uit de 7de en 8ste eeuw zijn de 

moeite waard. Het museum ligt in de Botanische Tuinen, die een welkome 

afwisseling vormen van het jachtige stadsleven. Er is ook een dierentuin, maar 

dierenliefhebbers kunnen daar beter niet naar toe gaan. 

Het War Remnants Museum biedt een eenzijdige blik op de Vietnamoorlog. In 

honderden foto’s worden de oorlogsmisdaden van de Amerikanen breed 

uitgemeten.  

Het zijn eigenlijk niet de bezienswaardigheden die Ho Chi Minhstad interessant 

maken. Het zijn de mensen. Vietnamezen zijn harde werkers en dat geldt vooral in 

deze metropool. De stedelingen zijn altijd onderweg en ze zijn erop gespitst de 

mogelijkheden van de vrijere economie volledig te benutten.  

Het verkeer in Ho Chi Minhstad is erg druk, vooral in het centrum. De straten zijn vol 

met duizenden brommers, soms met vijf passagiers of meer! Een straat oversteken 

kan alleen door simpelweg beginnen te lopen en vastberaden door te stappen. De 

brommers zullen om je heen rijden, althans meestal… 

Ben Thanh is de grootste overdekte markt van de stad. Bijzonder druk, vooral in de 

ochtenduren. De markt sluit rond een uur of vijf in de middag, maar dan ontstaat er 

buiten een nachtmarkt. Daar heb je volop keus aan eten en drinken. 

 

Reis naar Vietnam 
Je programma voor vrijwilligerswerk is gesitueerd in Ho Chi Minh City. Je vliegt dus 

naar Ho Chi Minh City Airport, Tan Son Nhat International Airport. Het is het grootste 

vliegveld van Vietnam. Het is gelegen 6 km ten noorden van het centrum van Ho 

Chi Minh, district 1, waar je verblijft. Je wordt van het vliegveld gehaald door een 

coördinator van Care4theKids. Of een chauffeur haalt je op en brengt je naar het 

hotel. 

Zodra je vluchtgegevens, vluchtnummer en –tijden bekend zijn, krijg je deze door via 

Care4theKids. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de coördinator van 

Care4theKids in Vietnam. Je krijgt voor je vertrek te horen wie je coördinator in 

Vietnam is.  

Op het vliegveld staat iemand met je naam. Diegene zal je naar je hotel brengen. 



 
 

 

Visum 
Voor Vietnam heb je een visum nodig en een paspoort dat na vertrek uit Vietnam 

nog 6 maanden geldig is. Er is geen specifiek visum nodig voor vrijwilligerswerk. Alle 

vrijwilligers in Vietnam hebben een toeristenvisum (dit omdat je geen betaalt werk 

doet). Let hierop bij het aanvragen. Vul niet in dat je vrijwilligerswerk doet maar vul 

plezier/vakantie in. Dat scheelt een hoop gedoe. Een visum kan je aanvragen bij de 

Vietnamese Ambassade in Den Haag of op een visakantoor. Op internet zijn er 

genoeg te vinden. Je kan een visum aanvragen voor 1 maand (single entry of 

multiple entry) of 3 maanden (single entry of multiple entry). Het is ook mogelijk een 

Visa on Arrival aan te vragen. Je vraagt dan een autorisatie aan waarna de 

afwikkeling en het definitief verkrijgen van het visum gebeurt op het vliegveld bij 

aankomst. Je moet bij het inchecken van je vlucht naar Vietnam dit 

autorisatieformulier kunnen tonen. Het is een makkelijke manier voor het verkrijgen 

van je visum. Meer informatie en het aanvragen van de autorisatie is te vinden op: 

www.visumvietnam.nl. 

 

Verzekering 
Je dient voor je eigen reisverzekering te zorgen voordat je naar Vietnam gaat. Het is 

erg belangrijk om als vrijwilliger een reisverzekering te hebben. Vraag bij je 

verzekeringsmaatschappij na of je ook voor vrijwilligerswerk bent verzekerd. Bij een  

werelddekking is dit meestal wel het geval. Het is je eigen verantwoordelijkheid. 

Via www.joho.nl of www.ezaverzekeringen kan je hier meer informatie over vinden. 

 

Gezondheid 
Voor eventuele vaccinaties adviseren we je om naar je huisarts of GGD te gaan. In 

Vietnam zijn vaccinaties niet overal nodig. Voor meer informatie: 

www.reisprik.nl/vaccinaties 

 

Accommodatie 
Je accommodatie is in principe beschikbaar vanaf de zondag voor je startdatum 

van je vrijwilligerswerk tot de zaterdag na afloop van je vrijwilligerswerk. Mocht het zo 

http://www.visumvietnam.nl/
http://www.joho.nl/
http://www.ezaverzekeringen/
http://www.reisprik.nl/vaccinaties


 
 

zijn dat het qua vlucht beter uitkomt dat je een dag eerder aankomt of een dag 

later vertrekt is je accommodatie gegarandeerd. 

Je zult in Ho Chi Minh City verblijven in: 

Happy Inn Hotel  1                                                                                                                

178 Bui Vien Street, District 1, Ho Chi Minh City 

Telefoon: +84 8 38369749 

 

of 

 

Happy Inn Hotel  2                                                                                                            

40/13 Bui Vien Street, District 1, Ho Chi Minh City 

Telefoon: +84 8 38369048 

 

www.happy-inn.net  

 

      

De kamers in al deze hotels zijn voorzien van airconditioning, een koelkast en wifi. 

 

Begeleiding 
Tijdens je vrijwilligerswerk is er een coördinator die je helpt wegwijs te maken binnen 

het vrijwilligerswerk en de projecten. Zij zal ondersteunen daar waar nodig en met 

vragen kun je bij haar terecht. Zij zal je de eerste werkdag ook begeleiden naar het 

project en je introduceren. 

In Ho Chi Minh zijn er twee coördinatoren werkzaam voor Care4theKids. Van te 

voren hoor  je wie jou coördinator is. 

Ms. Thi Bach / telefoonnummer: +84 (0)90 3900662  

Ms. Binh Nguyen / telefoonnummer: +84 (0) 90 374554 (Evt. Ms. Ngoc +84 906394097) 

Dit nummer kan ook gebruikt worden in gevallen van nood . Geef dit nummer door 

aan je familie. 

 

http://www.happy-inn.net/


 
 

 

In gevallen van nood kan men ook altijd contact opnemen met Care4theKids/POZK: 

Henriette Dijkstra (Care4theKids)/ telefoonnummer: +31 (0)6 12766420 / +84 

1268026243 (tijdens verblijf in Vietnam) 

Floor Oostendorp (POZK)/ telefoonnummer: +31 (0)6 15879839 

Vanuit Care4theKids/POZK zal rechtstreeks contact worden opgenomen met de 

coördinatoren of vrijwilliger. 

Wanneer op het laatste moment de reistijden veranderen krijg je dit te horen via 

Car4theKids. Er wordt tevens contact opgenomen met de vrijwilligerscoördinator in 

Vietnam en de medewerkster van het hotel om de wijzigingen door te geven. 

Mochten er plotseling omstandigheden zijn waardoor je niet aan je reis kan 

beginnen, laat dit zo snel mogelijk weten aan Floor Oostendorp of Henriëtte Dijkstra. 

Mobiele telefoon 

Bij je aankomst in Vietnam krijg je een Vietnamese simkaart. Dit stelt je in staat om 

gemakkelijk contact op te nemen met je coördinator/begeleider op het project in  

Ho Chi Minh City. Bovendien kan je er goedkoper mee sms’en en bellen naar 

Nederland. Wanneer je je Nederlandse abonnement hiervoor gebruikt, kunnen de 

kosten erg hoog oplopen. Voor een minuut bellen betaal je al snel meer dan 2 euro. 

Neem dus een extra mobiele telefoon mee. Dit hoeft geen smartphone te zijn, een 

simpel toestel is voldoende. 

WIFI 

In Vietnam is bijna in alle hotels, restaurants en bars WIFI beschikbaar. In het hotel in 

Ho Chi Minh is WIFI ook op je kamer beschikbaar. 

 

Project 
 

Als vrijwilliger ben je werkzaam op het volgende project: 

“The Center of Rehabilitation and Support of Handicapped Children” 

In Ho Chi Minh City, midden in de stad, is het project " The Center of Rehabilitation 

and Support for Handicapped Children" (CORSHC) gevestigd. Een sociaal/medisch 

opvanghuis voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen uit zeer arme 

gezinnen. Dit project heeft dringend financiële maar ook fysieke ondersteuning 

nodig. Er worden nu 90 kinderen opgevangen waarvan er ongeveer 20 permanent 

wonen. Zij hebben geen ouders of familie meer.  

Binnen het project heeft men niet voldoende kennis maar ook geen voldoende 

financiële middelen om de kinderen de ondersteuning te bieden die zij zo hard 



 
 

nodig hebben. In Vietnam is weinig kennis over educatie voor kinderen met 

beperkingen. Deze kinderen hebben hierdoor geen toekomst en zitten meestal thuis.  

Samen met de mensen die werkzaam zijn op dit project heeft Care4theKids een plan 

opgesteld om ook voor deze kinderen een verschil te maken en ze een toekomst te 

bieden. De samenwerking tussen dit project en Care4theKids is vooral gericht op de 

ondersteuning bij het geven van educatie waardoor ook deze kinderen in de 

toekomst meer zelfredzaam zullen zijn. In juli 2012 zijn we gestart met 2 klassen voor 

kinderen met beperkingen en 1 klas voor kinderen met een ondergewicht door 

tekort aan voedsel. In de zomer van 2013 is hier een vervolg aangegeven. 

Via het Education Development Program  zal het onderwijsprogramma verder 

worden ontwikkeld en verbreed. Vanuit Nederland zal expertise naar Vietnam 

worden gebracht, maar we nemen ook ervaringen en nieuwe expertise mee terug. 

Op het project is ms. Thanh je eerste aanspreekpersoon. Via haar lopen ook de 

contacten met Care4theKids en Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

Mocht je vragen hebben of er zijn problemen op het project dan kan je je in eerste 

instantie tot haar richten.  

Ms. Thanh / telefoonnummer +84 (0)9 83710625 

 

 

Child protection 

Het welzijn van ieder kind voorop en dat alle kinderen, zonder ook maar één 

uitzondering, beschermd moeten worden tegen misbruik of emotionele 

schade/verwaarlozing. De kinderen die leven en naar school gaan binnen de 

Care4theKids partnerprojecten zijn veelal van zeer arme afkomst, ze hebben te 

weinig eten en vaak geen goede hygiëne en huisvesting. Deze groep kinderen is 

een makkelijk doelwit voor lichamelijke en psychische mishandeling van binnen of 

van buiten af.  We vinden het erg belangrijk dat we staan en zorgen voor de 

veiligheid, bescherming en welzijn van deze toch al vaak kwetsbare kinderen waar 

we mee werken. Wanneer je iets opvalt meld dit aan  de contactpersoon van het 

project of de coördinator maar doe zelf niets. 

Zorg er als vrijwilliger altijd voor dat je je ervan bewust bent hoe je met de kinderen 

omgaat. Benader de kinderen positief en met respect en geef ze een veilig gevoel. 

Zorg ervoor dat je nooit alleen bent met een kind. Ontmoet de kinderen in open 

ruimtes waar anderen bij zijn. Vermijd teveel fysiek contact tenzij de gezondheid of 

veiligheid van een kind dit eist. Vermijd situaties waarbij de veiligheid of het welzijn 

van de kinderen in gevaar brengt. Vraag op het project altijd eerst of je foto’s mag 

maken i.v.m. de privacy van de kinderen. 

 

 



 
 

 

Veel gestelde vragen (FAQ) 
Wat kan ik meenemen voor de projecten? 

Je kan van alles meenemen, van kleren tot speelgoed. Schoolmaterialen zijn altijd 

welkom. Liever geen snoepgoed. 

Wat moet ik voor mezelf meenemen?  

Makkelijk te dragen (katoenen) kleren, zonnebrand, anti muggen lotion, evt. malaria 

tabletten voor in het regenseizoen (juni tot September) wanneer je buiten Ho Chi 

Minh gaat. De zon is erg heet in Vietnam dus wees voorzichtig en smeer je goed in. 

Op de projecten wordt verwacht dat je er netjes gekleed uitziet. Geen hele korte 

rokjes of broeken en geen hemdjes. Een driekwart broek en een t-shirt met korte 

mouwen is prima. 

Hoe ga ik iedere dag naar het project? 

Er zijn verschillende manieren om naar het project te gaan. Je kan met de motortaxi, 

wat een belevenis op zich is in het drukke verkeer van Ho Chi Minh. Je kan ook met 

de bus of taxi. De projecten zijn ook te lopen. Onze coördinator zal vertellen wat het 

handigst is. 

 

Tot slot 
Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland en Care4theKids wensen je een onvergetelijk 

vrijwilligersperiode toe en heel veel plezier.  

Heb je nog vragen, stel ze gerust. 

 

Stichting Care4theKids  Passend Onderwijs Zuid-Kennermerland 

             Middenweg 97  Schipholpoort 2 

 1394 AE Nederhorst den Berg  2034 MA Haarlem    

Tel: +31 (0)6 127 66 420             Tel: +31 (0)6 15879839       

henriette@care4thekids.nl                                    f.oostendorp@po-zk.nl  

www.care4thekids.nl                                                                                                www.passendonderwijs-zk.nl                                                                             
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