
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019



Inleiding	
In dit jaarverslag geeft het bestuur op verschillende terreinen beknopt weer wat de belangrijkste 
ontwikkelingen zijn geweest van centrum Tam Binh in 2019.  

Het was een jaar waarin er niet gebouwd en verbouwd werd. Dit gaf rust en stabiliteit, vooral bij 
onze jongeren. De aangelegde (moes)tuin is volop aan het groeien en bloeien.  

Langzaamaan weten steeds meer mensen in en om Hué van het bestaan van ons centrum. Het 
centrum krijgt steeds meer plek binnen de gemeenschap. 

 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

• Het team 
• Hoofdlijnen beleid 
• Communicatie 
• Financiën algemeen/ beloningsbeleid 
• Actiepunten/ beleid 2020 
• Financiële verantwoording 

 

 
 
 
Marthe Tromp (voorzitter) 
Irene van der Avoort (penningmeester) 
Ghislaine van Heerde (secretaris) 

 
 



Centrum	Tam	Binh	
Er hebben veel ontwikkelingen plaats gevonden. Kwaliteit stond daarbij altijd voorop. 
Nu alle verbouwingen achter de rug waren, kon er gezocht worden naar een dagelijkse 
routine waar iedereen zich goed bij voelde.  

 

Dagelijks komen er gemiddeld 40 jongeren die gebruik maken van de diensten van het   
centrum. Er zijn gemiddeld 20 jongeren die doordeweeks overnachten in het centrum. 

 

Al langere tijd maakte de wetgeving mogelijk dat er jongeren kunnen overnachten op 
het centrum. Dit gebeurt altijd van maandag tot vrijdag. Vrijdag aan het einde van de 
dag gaan alle jongeren naar huis, in het weekend is er alleen een guard aanwezig. Dit 
jaar is er (nog) meer aandacht geweest voor de invulling van de avonden voor de 
jongeren die overnachten door de week. Tweemaal per week komen er ’s avonds 
studenten uit Hué op vrijwillige basis om een programma te verzorgen voor onze 
jongeren. De inhoud van dit programma werd steeds zorgvuldig afgestemd met het 
team. Op dit moment is er eenmaal per week een avond die in teken staat van muziek, 
veelal samen zingen. De andere avond wordt er gesport. We zijn dankbaar en trots dat 
we onze jongeren twee avonden deze invulling kunnen bieden.  

Na het avondeten wordt er ook structureel aandacht besteed aan het huiswerk dat 
gemaakt moeten worden. 

 

Op 23 november 2019 overleed meneer Xuan plotseling. Meneer Xuan was directeur van 
een weeshuis in Hué en was nauw betrokken bij de oprichting en de bouw van Tam Binh. 
Ook hielp hij met het onderhouden van de contacten met de overheid. Meneer Xuan 
wordt ontzettend gemist. 
 

 
                                                               Meneer Xuan 
 
	

	

	



Het	team 

• De samenstelling van het team is gelijk gebleven.  
Wij vinden dit erg positief! Het geeft stabiliteit en rust. We hebben een heel aantal 
jongeren met autisme, voor deze groep is het helpend dat er niet (te) veel verschillende 
gezichten zijn.  

• De sfeer binnen het team is goed. Er wordt hard gewerkt vanuit een grote 
betrokkenheid. Dieu Van (manager) stuurt expliciet op het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking. Zo wordt er tijdens de wekelijkse vergadering door Dieu Van 
uitgenodigd om uit te spreken wat er mogelijk beter kan. 

• Helaas is het (nog) niet gelukt om een mannelijke leerkracht aan te trekken. Wel zijn er 
ook mannelijke studenten uit Hué die twee avonden per week een programma 
verzorgen. 

• Het team vergadert 1 keer per week. Onderwerpen die aan bod komen zijn de 
dagelijkse gang van zaken. Maar ook mindfulness, het aannamebeleid, 
ouderparticipatie, onderwijsinhoudelijke thema’s en pedagogisch beleid. 

• Afgelopen jaar heeft er weer een teamdag plaatsgevonden. Het team is een dag naar 
Danang geweest en hebben daar genoten van een lange dag aan het strand. 

 
	 	



Hoofdlijnen	beleid	
• In 2018 zijn er flinke stappen gezet ten aanzien van de ouderbetrokkenheid. In 2019 is 

dit verder ontwikkeld op inhoud. Naast vieringen heeft het team tweemaal een 
inhoudelijke ouderbijeenkomst georganiseerd. Er was een bijeenkomst over autisme en 
een bijeenkomst over het syndroom van down. 

• In Vietnam staan mensen met een beperking op een bepaalde manier buiten de 
samenleving. Wij streven ernaar om ons centrum plek te geven in en om Hué. Jongeren 
van het centrum hebben hebben opnieuw deelgenomen aan een jaarlijks 
internationaal voetbaltoernooi in het stadion van Hué. Hier werd lange tijd naar 
uitgekeken en was opnieuw een groot succes.  

• Wij kijken kritisch naar de invulling van de avonden voor de jongeren die blijven 
overnachten. Structureel verzorgen studenten uit Hué tweemaal een 
avondprogramma. Eèn avond muziek, de andere avond sport. Er is een rooster zodat 
op deze avonden ook altijd een leerkracht aanwezig is.  

• De begeleiding van de jongeren rond het werken in de moestuin en het maken van 
wierook is verder ontwikkeld. Er wordt gestuurd op het vergroten van de vaardigheden 
en het zelfvertrouwen van de jongeren.  
De oogst van de moestuin en het beetje geld dat er wordt verdiend met de wierook is 
leuk meegenomen, maar nooit het doel. 

 
	
	 	



Communicatie		
• Wekelijks heeft Marthe Tromp contact gehad met de manager van het centrum, Dieu 

Van, over de dagelijkse gang van zaken. 

• Er is regelmatig contact met grotere donateurs, met name Stichting Leven in Aandacht. 
O.a. met Hans Messelink (secretaris).	

• Het onderhouden van de website is inmiddels uitbesteed aan het bedrijf Pixelpanters 
(Online Marketing Bureau) uit Deventer. 	

	
	 	



Financiën	algemeen/	beloningsbeleid	
• De middelen die gedoneerd worden door Stichting Leven in Aandacht gaan 

rechtstreeks naar het centrum in Vietnam. (Evenals vorige jaren.) 
• Het bestuur ontvangt geen salaris voor hun werkzaamheden ten behoeve van de 

stichting. 
 

	 	



Actiepunten	2020	
• Verantwoording afleggen over 2019 via het jaarverslag. In maart 2020 stukken gereed 

maken. 
• Meer vaste donateurs werven voor de reguliere exploitatie van centrum Tam Binh. 
• Kwaliteit van onderwijs voor de doven verder ontwikkelen. Onder andere d.m.v. 

scholing teamleden. 
• Verkennen mogelijkheden doorstromen van sommige jongeren naar het regulier 

onderwijs. 

	
 	



Financiële	verantwoording	
 

 

 

31-dec-19  31-dec-18 

Activa       € 32.934,11  € 35.105,99 

 

 

Baten 

Donaties Particulieren     €    5107,50 

Donatie Rommelmarkt    €    2.750,00 

Donatie afscheid vaste donateur  €    1.073,50 

Donaties Sangha    €       215,00     

Totaal donaties 2019    €    9.146,00 

 

 

Lasten 

Directe donaties aan Tam Binh    €  10.000,00  

Operationele kosten Stichting / training  €     1.318,07    

Totaal uitgaven 2019    €  11.318,07 

 

 

Saldogroei 2019   -/-  €    2172,07  

 


