
De Hooglanden vormen een speciaal regio in het 
Vietnamees landschap. Ik heb dat kunnen zien 
gedurende mijn reis door het land in januari van dit 
jaar. Deze regio bevindt zich in het midden van dit 
groot land met een bevolking van bijna 80 miljoen.

De Highlanders, zo worden deze bewoners genoemd, 
behoren tot meer dan 50 verschillende etniciteiten. 
Deze minderheden zijn door de overheid erkend maar 
ze zijn armer en genieten niet van een welzijn en een 
onderwijs, zoals de anderen Vietnamesen.

Ik heb de kans gehad om een Highlander dorp 
te bezoeken en vietnamese kloosterzusters te 
ontmoeten. Ze werken aan de sociaal promotie van 
deze bevolking, die een beetje in de zijlijn is van de 
gemeenschap. Het was in de regio van Pleiku.

De kloosterzusters behoren tot de Sint Paul 
congregatie en zijn dichtbij de zusters van 
“Notre-Dame van Chartres”.

Zuster Theresita heeft mij uitgelegd hoe 
ze hun werk organiseren voor de sociaal et 
cultureel promotie.

1.  Een weeshuis heeft 100 jonge meisjes 
tussen 6 en 20 jaar. Dankzij dit weeshuis 
kunnen ze naar de publieke scholen van 
dit dorp gaan. Verschillende “ouderen” 
gaan nu naar het universiteit.

2. Onthaal van gehandicapte kinderen
3.  Onthaal en begeleiding van zeer jonge 

moeders
4. Mobiele klinieken in het wildernis
5. Zorg voor melaatsen

Biscchop emeritus Mgr Aloys Jousten 
bij de “Highlanders”
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Ik werd getroffen en ontroerd door de precaire situatie 
van de bevolking van de Hooglanden. Het contact 
met de mensen ter plaatse heeft mij hun behoeftes 
maar ook hun echte verlangen naar verandering doen 
ontdekken.

Ik bewonder de inzet van de kloosterzusters voor deze 
bevolking (kinderen, jongeren et volwassenen)samen 
met de materiale en sociale vooruitgang.

Ik steun dus hun aanvraag om de zusters te helpen 
in hun werk voor een integraal ontwikkeling van deze 
kansarme bevolking.

Momenteel willen ze graag een fokkerij voor varkens, 
kippen, eenden en vissen om deze mensen te voeden.

+ Aloys Jousten
Bisschop emeritus van Luik

VIETNAM 

De bevolking bestaat uit meer dan 60 verschillende 
etniciteiten. De vietnamesen (sensu stricto), de 
meerderheid, vormen een volk afkomstig van het 
zuiden van China. Ze dragen een chinese beschaving, 
steeds eerbieding voor de oude gewoontes zoals de 
rol van de vrouw. Ze worden ook beïnvloedt met de 
aankomst, in de XVII ste eeuw, van europesen zoals de 
missionnaris Alexander van Rhodos. De dekolonosatie 
contexten, de Koude oorlog en de rivaliteiten tussen 
USSR en China dragen zwaar op de bevolking, tot de 
hereniging en de onafhankelijkheid van 2 juli 1976.

Verantwoordelijk:
Zuster Theresita Le Thi Lien
Truong Dinh - Thôn 2
Chu A PLEIKU (Vietnam)
spcku@gmail.com

Contact persoon:
Mgr Aloys Jousten
Boulevard d’Avroy 54 bte 24
4000 Liège

Bezoek en hulp van het melaatsen dorp

20 varkentjes kopen  x 
1 miljoen VND/varkentje

20 miljoenen VND

Voedsel voor de 3 eerste maanden 10 miljoenen  VND

Fokkerij voor eenden : een vijver bouwen 
van 60 m² x 600.000 VND/m².

36 miljoenen VND

500 eendjes kopen  x  20 000 VND 10 miljoenen VND

Voedsel voor de 3 eerste maanden 8 miljoenen VND

500 kuikens kopen x 12 000 VND 6 miljoenen VND

Voedsel voor de 3 eerste maanden 8 miljoenen VND

Loon voor 2 fokker 
30 miljoenen VND

(6 miljoenen/maand)

TOTAL 128 miljoenen VND

1 miljoen VND (Vietnamese Dong) is ongeveer 40 $ dus een totaal van 5 120 $.

HET PROJECT

Deze fokkerijen hebben als doel 
het leven (voedsel en scholing) 
te verzekeren van  weeskinderen, 
gehandikapte kinderen, kinderen van 
melaatsen en arme kinderen van de 
etnische bevolking. Ze hebben al een 
varkens fokkerij.

Graag willen ze fondsen voor : 
 

HULP AAN DE “HIGHLANDERS” VAN DE HOOGLANDEN  VAN VIETNAM

$



De bevolking (ongeveer 91,7 miljoen inwoners) bevindt 
zich vooral in vlaktes in het zuiden. In de hooglanden 
is er heel weinig bevolking, vooral proto-indochinesen, 
de “Higlanders”. 80 % van de vietnamesen behoren 
tot het Boeddhisme, maar er bestaan andere religieuze 
bewegingen waarvan het katholicisme dat ongever 1,5 
miljoenen  gedoopten telt.

Landbouw (rijst) en visssen zijn de eerste bronnen. Het 
noorden is rijk aan mineralen waarvan steenkool, de 
belangrijkste energiebron is. Het bruto binnenlands 
product per bewoner is 2170 $ in 2015. Ter info : 
1688 $i n Indië, 8280 $ in China, 2108 $ in 
Oekranië en 40 456 $ in België. Daarbij de verdeling 
van het rijkdom is heel belangrijk in Vietnam.

DE HIGHLANDERS
De Higlanders behoren tot oost-asiatische etniciteiten 
die verschillend zijn van de vietnamesche bevolking. 
Deze “Highlanders” waren de eerste bewoners van 
het land. In de vijftiende eeuw zijn ze teruggerdongen 
door de vietnamesen. Deze laatsen, onder de lopende 
bevolkingsdruk van hun volk gelegen in het zuiden 
van China, zijn op zoek naar  grond en hebben er 
langs de kust gevonden. De vietnamese bevolking 
drong de lokale bevolking in de bergen terug. Dezen 
worden de “bruine” bevolking genoemd door een 
huidskleur. De Jarai etniciteit is één van de groepen 
van de Highlanders gemeenschap.

Sinds enkele jaren is de communiste regering 
van Vietnam meer en meer onderdrukkend met 
de christelijke Highlanders. De leden van deze 
minderheid lijden onder de druk, geweld en 
arrestatities om aan hun geloof te verlaten. De snelle 
groei van het christendom bij de Highlanders is een 
obstakel voor de vietnamese overheid, die vreest voor 
het monopolie van het communiste macht.

De regeringsvorm is bang voor de verspreiding 
van westelijke ideologieën. Inderdaad, tijdens de 
oorlogen in Frans Indo-China (1946-1954) en in 
Vietnam (1964-1975), een talrijke Highlanders 
waren wapengezel met de regeringsvormen die 
zich hadden verzet  tegen de troonbestijging van 
het communisme. Deze vuurvaste regerinsvormen 
waren ondersteund door Frankrijk en de USA. De 
Highlanders worden dus beschouwd als potientiële 
bondgenoten van het Westen en als bevoorrechte 
overdragers van de invloed van westerlijke macht.

bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

In ons krant nr 6 van december/januari 2015, 
vroegen we uw hulp voor een projekt voor het 
bouwen van klassen in het lager onderwijs 
van het Sint Odile school te Nkondo, in DRC. 
Hieronder de boodschap (18 februari 2016) van 
meneer Michel Mbuinga :

Meneer,

Gelieve in bijlage enkele foto’s te vinden van de 
werken voor het bouwen van het gebouw voor de 
3 klassen van het Sint Odile school te Nkondo. 
Onze verontschulding voor de vertraging van de 
afwerkingswerken. De leerlingen hebben de klassen 
tijdens het jaar al gebruikt omdat oudere klassen 
ingestort zijn. We wachten op de vakantie om dezen 
af te werken. Nogmaals hartelijk dank en vriendelijke 
groeten.

Michel MBUINGA
VZW. B.OM.BE

HULP AAN DE “HIGHLANDERS” VAN DE HOOGLANDEN  VAN VIETNAM

Een groep weeskinderen 
van “Jardin d’enfants”



SAMEN MET DE ZUSTERS 
HELPEN WE TE BLOEIEN WAT 

DE HIGHLANDERS MOOI, 
GOED EN ECHT 

IN HUN HART HEBBEN.

#

Oproep:

Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen 
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten
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P.C.R. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1 
of Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB

van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)
De leden van onze vzw : Borrelli Nicolas, Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Émile,

Lehaire Ernest, Motte dit Falisse Jacques, Remouchamps André, Renzoni Roberto.

54, rue de Tilleur B-4420 Saint-Nicolas (België) 
Tel/fax : 04 252 22 28

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.

Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 40 euro per jaar.

Opgelet ! Betreffende het fiscale attest : om aan de eisen van het Ministerie van Financiën te voldoen, zijn wij 
verplicht om uw BTW nummer aan te duiden voor een gave gedaan door een moreel persoon en de voornaam 
voor een gave afkomstig van en fysieke persoon (en de jonge meisjesnaam voor een vrouwelijke gever). Wij 
danken U bij voorbaat om ons deze presiese gegevens mee te delen zodat we onze fichiers bij kunnen houden.


