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INLEIDING 

Pleegouders zijn een van de belangrijkste mensen in het leven van alleenstaande  
migrantenkinderen – kinderen die hun huis hebben moeten verlaten, een gevaarlijke reis 
hebben gemaakt en die geen volwassene hebben om de verantwoordelijkheid voor hen 
op zich te nemen. 

Als uw kind is opgegroeid in Viet Nam of een groot deel van zijn/haar leven in dat land 
heeft doorgebracht, dan helpt deze factsheet als voorbereiding om hen te verwelkomen 
en voor hen te zorgen. Deze factsheet is opgesteld om u basisinformatie over Viet Nam 
te geven met het idee dat u uw kennis zelf verder uitbreidt via onderzoek en interacties 
met het kind waarvoor u zorgt.

WAAROM VERLATEN KINDEREN VIET NAM?

Alleenstaande migrantenkinderen en -jongeren uit Viet Nam verlaten hun land om  
verschillende complexe redenen die waarschijnlijk uniek zijn voor elk kind. Het is belangrijk 
om geen veronderstellingen te maken over waarom een kind vertrokken is, maar in plaats 
daarvan een dialoog aan te gaan (indien gepast en niet verontrustend voor het kind) om 
het perspectief van het kind te begrijpen. Houd er rekening mee dat het kind zijn/haar 
verhaal misschien al aan verschillende mensen vóór u heeft moeten vertellen en dit nu 
niet nog een keer wil doen. 

Soms, maar niet altijd, komen Vietnamese kinderen in Europa aan, omdat ze tegen hun 
wensen naar hier zijn gebracht om te werken. Wanneer een kind op deze manier wordt 
verplaatst, gaat het om mensenhandel. 

De meeste zijn jongens die zijn verhandeld om te werken in hennepkwekerijen of soort-
gelijke illegale ondernemingen. Meisjes worden vaak verhandeld in de seksindustrie of 
naar hier gehaald om in nagelstudio’s te werken. Soms werken meisjes in huizen als 
onbetaalde dienstmeisjes. 

Sommige kinderen gaan weg omdat hun familie denkt dat ze in Europa een beter leven 
zullen hebben. De realiteit van wat het kind te wachten staat, wordt vaak niet begrepen 
of is niet gekend door de families die hun kinderen naar het buitenland sturen. 

OVER VIET NAM 

Viet Nam is een land in Zuidoost-Azië. Het grenst aan China, Laos 
en Cambodja. Bergen en tropisch woud beslaan driekwart van 
het land en bieden een prachtig landschap. Hanoi is de hoofdstad. 
Ho Chi Minhstad (voorheen Saigon) is de dichtstbevolkte stad in 
Viet Nam en het economische hart van het land. 

Viet Nam heeft een lange en rijke geschiedenis. Meer dan duizend 
jaar lang maakte het deel uit van het Chinees Keizerrijk, maar een onafhankelijke Vietnamese 
dynastie regeerde er totdat het in 1887 door de Fransen werd gekoloniseerd. De Vietnamese 
verzetsleider, Ho Chi Minh, verklaarde de onafhankelijkheid van Viet Nam ten opzichte 
van Frankrijk in de jaren veertig van de vorige eeuw en vestigde een voorlopige commu-
nistische staat. Op dat moment splitste het land zich in tweeën, totdat er verkiezingen 
konden worden gehouden. Er werden nooit verkiezingen gehouden en het land bleef 
verdeeld totdat de burgeroorlog uitbrak, bekend als de Vietnamoorlog. De burgeroorlog 
eindigde in 1975. 

TAAL  

Vietnamees is de officiële taal van Viet Nam en wordt gesproken door het grootste deel 
van de bevolking. Afhankelijk van de regio van het land worden andere talen gesproken, 
zoals Tay, Muong, Cham, Khmer, Hmong en Tai-Kadai. 
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GELOOF EN GODSDIENST 

Officieel is Viet Nam een seculiere staat. Maar in het land worden vele godsdiensten beleden. 
Deze omvatten onder andere het boeddhisme, de Vietnamese volksreligie en het christendom.  

GEZINSLEVEN  

Familie is belangrijk in de Vietnamese samenleving. De familie-eenheid is hecht en tot 
drie generaties kunnen onder hetzelfde dak wonen. Er is meestal een gevoel van loyaliteit 
aan de familie. Bescherming van de familiebelangen en -reputatie is vaak een prioriteit. 

Leeftijd is belangrijk in het gezin. Er is een hiërarchie rond eerstgeborenen die vaak door 
jongere broers en zussen in acht wordt genomen. Het oudste kind neemt meestal de 
verantwoordelijkheid op zich om zijn ouders te helpen de jongere kinderen op te 
voeden. Ouders hebben veel autoriteit – de meeste kinderen respecteren en houden 
zich aan de wensen van hun ouders en beschouwen het als hun plicht om voor hen te 
zorgen wanneer ze ouder worden. 

In relaties kiezen de meeste Vietnamezen hun partners, hoewel gearrangeerde huwelijken 
in sommige landelijke gebieden nog steeds kunnen voorkomen. Mannen en vrouwen 
trouwen meestal als ze twintiger zijn. Vrouwen hebben over het algemeen veel autoriteit 
in huis en worden door hun kinderen zeer gerespecteerd. Mannen en jongens worden 
vaak gezien als de verdieners en van hen wordt doorgaans niet verwacht dat ze klusjes 
doen. Veel getrouwde stellen wonen bij de familie van de man. 

Maar onthoud dat elk gezin anders is: veronderstel niets over de opvattingen of gedragingen 
van het kind in verband met familiewaarden, maar stel vragen (indien gepast).

CULTUUR EN TRADITIES  

Viet Nam heeft een rijk cultureel erfgoed en staat bekend om zijn fijn beschilderde 
aardewerk en keramiek, gedurfde kalligrafie en prachtig gedetailleerde schilderwerken 
van lak en op zijde.  

De literaire tradities van Viet Nam omvatten volks- en geschreven literatuur. Volksliteratuur 
bestaat uit legendes, sprookjes, liedjes en epische gedichten. In de 20e eeuw verschenen 
romans, korte verhalen en andere vormen van moderne literatuur. Muziek is belangrijk 
in Viet Nam en er zijn 50 nationale muziekinstrumenten. Jongeren luisteren echter vaker 
naar moderne muziek van over de hele wereld. 

Viet Nam viert festivals, zoals het midherfstfestival, waarbij kinderen met lantaarns door 
de straten paraderen. Tết Nguyên Đán is een groot feest voor het nieuwe maanjaar dat 
elk jaar rond januari/februari gevierd wordt. 

Voetbal is populair, velen volgen de Engelse Premier League. Schaken en domino spelen 
zijn populair bij alle leeftijden. Net als bij jonge mensen over de hele wereld brengen 
Vietnamese jongeren veel tijd door met online chatten, games spelen, films kijken en 
naar muziek luisteren.
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VOEDING 

De Vietnamese keuken is een van de gezondste ter wereld, omdat het eten vaak vers is 
en gerechten worden bereid door roerbakken, sudderen, koken of grillen. 

Rijst, noedels en groenten zijn het standaarddieet. Een typische Vietnamese maaltijd 
bestaat uit rijst, een vlees- of zeevruchtenschotel, een groenteschotel en soep, een dipsaus 
en ingemaakte groenten. Soepen of bouillons met noedels zijn gebruikelijk: Pho Pho is 
een populair gerecht gemaakt van rijstnoedels, kruiden en kip of rundvlees. Groene thee 
en koffie worden veel gedronken.

Europese invloeden zijn te vinden in Bánh mì: stokbroodjes gevuld met bijvoorbeeld ham, 
kaas en gepekelde wortelen. 

Door de juiste maaltijden te bereiden, kan een kind zich welkom voelen in uw huis. Het 
is het beste om niets te veronderstellen, maar in plaats daarvan te ontdekken wat het 
kind graag eet.  

AANPASSING AAN EEN NIEUWE OMGEVING

Kinderen die opgenomen worden in pleeggezinnen zijn misschien ontsnapt aan hun 
handelaars, maar het is waarschijnlijker dat ze ontdekt zijn tijdens politie-invallen in 
hennepkwekerijen, bordelen, restaurants, nagelstudio’s of andere bedrijven die deze 
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kinderen uitbuiten. Het kind kan zich verzetten tegen plaatsing in een pleeggezin omdat 
het een plichtsgevoel heeft tegenover zijn mensenhandelaars en niet begrijpt dat het 
wordt uitgebuit. De kinderen kunnen ook bezorgd zijn dat de mensenhandelaars hun 
families schade zullen toebrengen of dat hun families het inkomen zullen missen dat ze 
van plan waren om naar huis te sturen. Deze zorgen zijn vaak een reden waarom het 
kind naar de mensenhandelaar wil terugkeren. 

Als pleegouder is het ongelooflijk belangrijk dat u advies krijgt over hoe u het kind veilig 
kunt houden, vooral als het slachtoffer is geweest van mensenhandel. Dit valt buiten het 
doel van deze factsheet, maar we raden u aan meer informatie en/een opleiding te zoeken 
bij relevante professionals en organisaties. 

Onthoud dat het aankomen in een nieuw land doorgaans een aanzienlijke cultuurschok 
met zich kan meebrengen en veel aanpassing vergt. Het kind waarvoor u zorgt, heeft uw 
steun nodig bij het verwerken van zijn nieuwe omgeving, moeilijke ervaringen, verlies en 
een onzekere toekomst.

Voor Vietnamese kinderen die in Europa aankomen, kunnen de verschillen overweldigend 
zijn. De levensstijl en waarden van uw land kunnen verontrustend en verwarrend zijn. 
Vietnamese kinderen worden bijvoorbeeld over het algemeen opgevoed om hun ouderen 
te respecteren. Het kan zijn dat ze oogcontact met u vermijden omdat dit als respectloos 
kan worden beschouwd. Vietnamese kinderen vinden het misschien moeilijk om hun 
gevoelens te uiten en vinden luide gesprekken intimiderend.  

Het is belangrijk om open te blijven communiceren met uw kind om zijn/haar behoeften 
te begrijpen, alsook u ervan bewust te zijn hoe uw eigen cultuur ten grondslag ligt aan 
uw gedrag. Het is van vitaal belang om een dialoog met uw kinderen aan te gaan (indien 
gepast en niet verontrustend voor het kind) om hen te helpen zich thuis te voelen in uw huis.
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Deze brochure werd met toestemming aangepast vanuit de originele tekst geschreven door Elaine Fursland 
en gepubliceerd door BAAF (nu CoramBAAF) in 2008. De aanpassing van de tekst werd uitgevoerd door 
Henrietta Bond en IOM in 2019 onder de voorwaarden van het Fostering Across Borders (FAB) project.

De meningen die in het rapport worden geuit, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk 
de standpunten van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De gebruikte benamingen en de 
presentatie van materiaal in het hele verslag houden geen enkele meningsuiting in van de IOM met betrekking 
tot de juridische status van enig land, grondgebied, stad of streek of van de autoriteiten daarvan, of met 
betrekking tot hun grenzen of begrenzingen.

De inhoud van dit rapport geeft alleen de mening van de auteur weer en valt onder zijn/haar eigen verant-
woordelijkheid. De Europese Commissie weigert elke aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden 
gemaakt van de informatie die het bevat.

Deze publicatie is niet formeel bewerkt door de IOM publicatie-unit.
_____________________________________________
© 2019 Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
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