
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2020



Inleiding	
In dit jaarverslag geeft het bestuur op verschillende terreinen beknopt weer wat de belangrijkste 
ontwikkelingen zijn geweest van centrum Tam Binh in 2020.  

We kijken terug op een jaar met heftige omstandigheden. Enerzijds vanwege de lockdown tijdens 
de Corona crisis waardoor het centrum 2 maanden dicht is geweest. Daarnaast was er ontzettend 
veel leed en schade door storm en overstromingen. Ons gebouw ligt op een berg en heeft 
nauwelijks schade gehad, maar de huizen van alle teamleden en van veel jongeren zijn zwaar 
beschadigd. Vietnam heeft ieder jaar last van storm en overstromingen, alleen dit jaar was het veel 
erger dan normaal. Financieel hebben veel mensen grote zorgen vanwege de grote reparaties die 
moesten worden gedaan.  

 

In dit verslag komen achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

• Het team 
• Hoofdlijnen beleid 
• Communicatie 
• Financiën algemeen/ beloningsbeleid 
• Actiepunten/ beleid 2021 
• Financiële verantwoording 

 

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

 



Centrum	Tam	Binh	
Ondanks de lockdown vanwege de Corona crisis en de schade door storm en 
overstromingen, waren er veel positieve ontwikkelingen.  

 

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

 

Tijdens de lockdown is er niet stilgezeten. Veel jongeren komen uit hele arme gezinnen. 
Het team heeft van maandag tot en met vrijdag dagelijks maaltijden bezorgd bij een heel 
aantal gezinnen. ’s Morgens werd er gekookt en vervolgens werd het eten door een 
aantal teamleden bezorgd. 

De rest van de tijd is besteed aan het ontwikkelen van lesmateriaal, zowel praktisch als 
inhoudelijk. Ook zijn er lesplannen ontwikkeld. 

Eenmaal per week heeft het team steeds een schoonmaak gehouden, iets wat normaal 
gesproken dagelijks werd bijgehouden.  

 

Er is in 2020 onderwijsinhoudelijk een grote slag geslagen.  De kwaliteit van het onderwijs 
aan de dove jongeren is enorm verbeterd. Ook is team steeds meer capabel om onderwijs 
op maat te verzorgen. De beperkingen van de jongeren zijn heel divers, het team is 
relatief klein. Het is hierdoor een enorme uitdaging om goed in te kunnen spelen op de 
verschillende (leer)behoeftes van de jongeren.  Tot slot is er een begin gemaakt met het 
aanbod van werken met computers. 

  

 
                      Uitreiking oorkondes en schoolrugzakken einde schooljaar 
 
 
	

	

	

	



Het	team 

• De samenstelling van het team is een klein beetje gewijzigd. Namelijk met de 
uitbreiding van èèn teamlid. 

• Het team vergadert nog steeds 1 keer per week. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
de dagelijkse gang van zaken en inhoudelijke ontwikkelingen. 

• Afgelopen jaar heeft er helaas geen teamdag plaatsgevonden.  
• Twee teamleden, Phoung (zelf doof) en Tanh, hebben scholing gehad over onderwijs 

aan doven. De scholing vond plaats in Hanoi en duurde een aantal dagen.  
Phoung en Hanh hebben hun opgedane kennis weer gedeeld met de rest van het team. 

 

	 	



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

2020 hebben we dit geborgd door het continueren van ouderbijeenkomsten.  
Daarnaast lag de nadruk in 2020 op het betrekken van ouders in het onderwijs aan 
doven. Ouders werden wekelijks geïnformeerd over het aanbod van het onderwijs aan 
de dove kinderen. Het doel was om ouders te stimuleren om ook thuis gebarentaal 
(nog) meer te gebruiken.  

• We hadden als doel om te verkennen of er wellicht jongeren zou kunnen doorstromen 
naar het regulier onderwijs. Dit is in Vietnam zeer ongebruikelijk! 
We zijn ontzettend trots dat 2 van onze jongeren in 2020 zijn doorgestroomd naar het 
regulier onderwijs. Een andere jongere heeft bij ons veel geleerd op het gebied van 
sociale vaardigheden en heeft nu een betaalde baan. 
 

 

 
Nhat is na 2 jaar doorgestroomd naar het regulier basisonderwijs 
 

 
Thach heeft nu een betaalde baan, hij bezorgt eten 
 
 



 

	
                                                                                         computeronderwijs 

	

	

	

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 wordt inmiddels verzorgd door 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	2021	
• Verantwoording afleggen over 2020 via het jaarverslag. In maart 2021 stukken gereed 

maken 
• Meer vaste donateurs werven voor de reguliere exploitatie van centrum Tam Binh 
• Passend onderwijs (nog) verder doorvoeren 
• Nieuwsbrief opstellen 
• E-mailadressen donateurs en andere geïnteresseerden updaten  
• Contact onderhouden met Joan Moonen en Maaike van Vliet (Stichting Leven in 

Aandacht) 

 

  



Financiële	verantwoording	
 
 

31-dec-20  31-dec-19 

Activa       € 39.601,18  € 32.934,11 

 

 

Baten 

Donaties Particulieren     €    7.015,00 

Donaties Stichtingen / Sanghas   €       150,00 

Totaal donaties 2020    €    7.165,00 

 

 

Lasten 

Operationele kosten Stichting   €     497,93    

Totaal uitgaven 2020    €     497,93 

 

 

Saldogroei 2020   +/+  €    6.667,07  

 

 


