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Good morning 
Vietnam

Det handler om at gøre en forskel, 
men at kunne gøre en forskel hand-
ler også af og til om penge, og her 
er det godt at have en sag, der er så 
god, stærk og vigtig, at den kan 
blive støttet af en fond som Oticon 
Fonden. Oticon Fonden støtter 
Global Foundation for Children with 
Hearing Loss, og at dette forhold er 
kommet i stand skyldes ikke mindst 
den utrættelige ildsjæl Paige Strin-
ger. Mød direktøren og grundlæg-
geren af foreningen på vej til Viet-
nam, hvor hun skal følge 
organisationens uddannelsespro-
gram, der bl.a. omfatter undervi-
sere og andre fagfolk i berøring 
med hørehæmmede børn. 

At kunne gøre en ægte forskel er et 
privilegium, og Paige Stringer ved, 
hvor privilegeret hun er. Gennem 
foreningen Global Foundation for 
Children with Hearing Loss kan hun 
hjælpe døve og hørehæmmede 
børn i udviklingslandene, hvor 
manglende adgang til uddannel-
sesmæssige ressourcer, høretek-
nologi, og supporttjenester kan 
forhindre dem i at nå deres fulde 
potentiale. 

Et levende bevis
Paige er født stærkt hørehæmmet. 
Men høretabet blev identificeret 
tidligt, og allerede 11 måneder 
gammel fik hun høreapparater samt 
hjælp fra kvalificerede fagfolk. På 
den måde kunne hun integreres 
fuldt i børnehaven og senere hen i 
uddannelsessystemet med et 
resultat, der taler for sig selv: To 
kandidatgrader og ledende poster 
inden for markedsføring og forret-
ningsudvikling i nogle af verdens 
største virksomheder.

I 2008 forlod Paige imidlertid det 
etablerede erhvervsliv for at starte 
sin egen freelance marketing-virk-
somhed. En skriveopgave førte 
hende til Vietnam, og her fandt hun 
sit kald: Hun ville bruge sin person-
lige erfaring med høretab og sin 
faglige baggrund til at hjælpe høre-
hæmmede børn i udviklingslan-
dene med at få adgang til nogle  
af de samme ressourcer, hun selv 
havde været så heldig at have.

Paige grundlagde derfor Global 
Foundation for Children with He-
aring Loss, og i to år har hun samar-
bejdet med Thuan An Center i 
Vietnam om at udvikle og imple-

mentere et bredt uddannelsespro-
gram, der udfylder huller i den 
faglige ekspertise inden for sund-
hedspleje og undervisning af børn 
med høretab.

At gøre en forskel
Men Paige er ikke alene. Som direk-
tør og grundlægger er hun omgivet 
af et enestående team af rådgi-
vere, fagfolk og bestyrelse, og sam-
men understøtter de foreningens 
almennyttige formål gennem bæ-
redygtige programmer. 

Helt konkret tilbyder organisatio-
nen uddannelse og mentorordinger 
for lærere og specialister, adgang 
til audiologiske serviceydelser, 
høreapparater samt sundheds- og 
uddannelsesprogrammer for døve / 
hørehæmmede børn. Den beskæf-
tiger sig også med opbygningen af 
offentlig bevidsthed om børns 
høretab, konsekvenser heraf, hvor-
dan det kan italesættes, og derud-
over støtter den forskning inden for 
uddannelse af hørehæmmede. 

Siden 2010 har Oticon Fonden 
bevilget midler til organisationen 
og støttet denne vigtige sag.

I Vietnam
For tiden er fokus på Vietnam, der 
har over 180.000 små børn med 
identificeret høretab. Regeringen 
har på sympatisk vis besluttet at 
føre en rummelig uddannelsespoli-
tik, der går ud på at integrere disse 
børn i det normale skolesystem. 
Men for at kunne gennemføre 
denne politik kræver det, at høreta-
bet identificeres tidligt, at der er 
adgang til passende høreteknologi 
samt eksperter, der kan hjælpe de 
små hjerner med at håndtere lyde, 
de ikke har hørt fra starten. Med 
evnen til at høre følger nemlig også 
evnen til at tale, og da et barns 
hjerne er programmeret til at lære 
grundlæggende sprogfærdigheder 
i de første seks år af deres liv, kan 
en målrettet indsats på et tidligt 
tidspunkt virkelig gøre en forskel. 

På vej ud ad døren
Heldigvis lykkes det os at fange 
Paige et par dage før, hun skal ud 
og følge udviklingen i uddannelses-
programmet, og hun fortæller om 
sin mission: "Dette flerårige pro-
gram blev lanceret i juli 2010, og 
formålet er at gøre over 300 læ-
rere, læger og familier i stand til at 
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ske provinser samt to børnehospi-
taler i Ho Chi Minh City deltager, og 
de har sendt et bredt udvalg af 
lærere, læger og terapeuter på 
videreuddannelse. Uddannelsen er 
treårig og gennemføres som ’sum-
mer school’ med workshops, der 
dækker audiologi, taleundervis-
ning, værdi af tidlig indgriben og 
auditiv/verbal træning. 

Mobile Missioner
Hen over året rejser Paiges team af 
professionelle rundt til nogle af de 
deltagende skoler og hospitaler og 
afholder ’mobile missioner’. Formå-
let er at understøtte den treårige 
uddannelse og give lokal audiolo-
gisk støtte og uddannelse til pæda-
gogisk personale, lægehold og 
høreapparatforhandlere.

"De mobile missioner supplerer 
vores summer schools med lokale 
besøg i løbet af året. Vi tilbyder 

også uddannelse til hospitalslæger 
om hørescreening af nyfødte, 
pædiatrisk audiologi og terapitræ-
ning", Paige uddyber, "og under 
både vores videreuddannelse og 
mobile missioner tilpasser vi høre-
apparater på børn fra lavindkomst-
familier – høreapparater finansieret 
af legater, private bidrag eller di-
rekte doneret".

Undervisningspensum bliver udvik-
let af tale- og høreeksperter, døve-
undervisere fra universiteter, ho-
spitaler, specialklinikker og private 
praksisser, og geografisk sker sam-
arbejdet på tværs af USA Canada, 
Hong Kong og Vietnam. Eksper-
terne tager til Vietnam for at un-
dervise i materialet, og selvom 
omkostninger til rejser, mad, logi, 
tolke og faciliteter dækkes af for-
eningen og hermed også Oticon 
Fonden, står den uvurderlige tid og 
ekspertise for egen regning.

Den kombinerede indsats
Global Foundation for Children with 

Hearing Loss er unik på 
den måde, at dens 

program har en bred 
og integreret adres-

sering af de berø-
ringspunkter og 

behov, som børn med høretab har. 
Forældre, lærere og læger deltager. 
Organisationen yder understøt-
tende services og uddeler høreap-
parater, og den tilbyder uddannelse 
på tværs af fagområder i stor skala. 
Fordi man samarbejder med de 
vietnamesiske myndigheder, er 
programmerne skræddersyet til 
befolkningens behov. Og ved at 
arbejde med den samme gruppe af 
deltagere over tid i denne flerårige 
indsats udbygger deltagerne lø-
bende deres viden.

Resultaterne
Det er umuligt ikke at blive grebet 
af Paiges begejstring. "Effekten af 
vores program er eksponentiel og 
bæredygtig," forklarer hun stolt, 
"Deltagere deler læring med andre, 
der påvirker så mange mennesker 
over tid, og det er netop hele ideen. 
Indtil videre nyder mere end 900 
børn med høretab godt af vores 
kursus".

Hun uddyber: "Under vores videre-
uddannelsesprogram i juli 2011, så 
vi en målbar stigning i ekspertise 
og forståelse blandt lærerne i 
forhold til 2010-kurset. Vi erfarede, 

at 2010-gruppen vendte hjem efter 
den første sommer og delte deres 
læring med kolleger, som derefter 
deltog i vores program i 2011 for 
første gang. Det er kernen af det, vi 
forsøger at udrette – at gøre de 
vietnamesiske lærere i stand til at 
uddanne hinanden, så de samlet 
kan blive endnu bedre til at støtte 
og udvikle børn med høretab i deres 
land".

Tak til Oticon Fonden
Paige understreger: "Uden Oticon 
Fonden, kunne vi ikke have gjort 
det. Det er rigtigt! Da vi præsente-
rede vores vision og plan i 2009, 
havde vi ikke et program klart 
endnu. Jeg vil altid være 
taknemmelig for, at Oti-
con Fonden troede på 
værdien af dette 
arbejde og yder den 
generøse finan-
siering, som har 
gjort alt dette 
muligt. 
Fonden 
har ikke 
blot 

finansieret størstedelen af vores 
første summer school, de har fort-
sat med at yde betydelig støtte. Vi 
er nu ved at lægge planer for vores 
næste kursus i 2012 og vores næ-
ste mobile mission i marts 2012.”

hjælpe små børn med høretab med 
at udvikle deres hørelse og et tale-
sprog ".

Hun forklarer: "Jeg skal deltage i 
møder med den vietnamesiske 
regering om vores arbejde og dis-
kutere, hvordan vi kan understøtte 
deres bestræbelser på at mobili-
sere en tidlig indsats over for børn 
med høretab. Jeg skal også mødes 
med skoler og hospitaler som for-
beredelse til vores næste Mobile 
Mission program, der starter i marts 
2012 ".

De lærende eksperter
Det ambitiøse program i Vietnam 

omfatter videreuddannelse af 
specialister, særlige ’mobile 

missioner’ og uddeling af 
høreapparater. 38 døve-

skoler i 20 vietnamesi-

Der bliver lyttet opmærksomt En vitnamesisk pige får tilpasset høreapparat Paige (i mørkeblåt) omgivet af glade kursiste


