Nieuwsbrief 13, 7 juli 2015
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Ja, jullie lezen het goed: STICHTING Looking-Forward. We zijn naar de
notaris geweest en hebben van ons particulier schoolgeldfonds een
officiële Stichting gemaakt. Dit hebben we niet gedaan om groot te
worden, maar om de zgn. ANBI-status te kunnen aanvragen bij de belastingdienst. ANBI staat voor
Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status maakt het voor donateurs mogelijk om giften aan ons
project aftrekbaar van de inkomstenbelasting te doen zijn. De giften zijn gedeeltelijk (vanwege een
drempel) of geheel (d.m.v. een schriftelijke toezegging) te korten op het belastbaar inkomen. Voor
nadere informatie verwijzen wij naar de website: www.belastingdienst.nl/giften.
Per 24 april 2015 zijn we
dus een (ANBI-) Stichting
met een bestuur, statuten
en een beleidsplan.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: (ik zelf) Johan
Verschuren,
Secretaris:
Vincy
WoutersVerschuren,
Penningmeester: Ad van
den Corput.
De
statuten
is
de
wettelijke oprichtingsakte. Hierin wordt de stichtingsnaam, de oprichtingsdatum,
het doel van de organisatie op hoofdlijnen en de aansprakelijkheid van het
bestuur vastgelegd.
Het beleidsplan omschrijft voor de periode 2015-2020 duidelijk het projectdoel,
de stichtingsorganisatie, de financiële exploitatie en de toekomstvisie.
De statuten en het beleidsplan zijn te lezen op onze L-F-website, tabblad
“Stichting”. Vooral voor onze donateurs is het raadzaam om ons beleidsplan te lezen. Hierin leggen we
vast waaraan we giften wel of niet besteden; bv. WEL aan een fiets of bril voor een leerling-in-nood;
NIET voor het bouwen van een (wees)huis of school.
Het omzetten van ons Vietnamees schoolgeldproject in een stichting met ANBI-status en een
afbakenend beleidsplan kwam op een goed moment. Ons fonds heeft de afgelopen maanden véél geld
binnengekregen dankzij bijzonder mooie gelegenheden, maar ook vanuit een erg verdrietig voorval, nl.
door het plotseling overlijden van onze vriend, mijn oud-collega meubelstoffeerder en L-F-supporter
Jan van Gool (64) op 19 februari jl..
Jan en zijn vrouw Ria hebben ons afgelopen jaar augustus-september vergezeld bij het jaarlijks bezoek
aan “onze” leerlingen in Vietnam. Jan (en Ria) vond het geweldig om de Looking-Forward-leerlingen te
ontmoeten; Jan heeft met ze gezwommen, gedanst en een zakloopwedstijd gedaan tijdens het dagje
uit voor alle L-F-leerlingen in een pretpark. Jan en Ria hebben “hun” leerling Hoang Nhan (17) ontmoet
en met een nieuwe, voor zijn schoolkosten te supporteren, leerling Phi Hung (13) kennis gemaakt.
We waren nog steeds bezig de honderden gemaakte foto’s van deze unieke reis samen te delen toen bij
Jan een opgelopen verkoudheid een longontsteking werd die totaal uit de hand liep met fataal gevolg.
Ria wenste tijdens de uitvaartdienst van Jan geen bloemen, maar een donatie aan ons schoolgeldfonds.
Enerzijds zijn wij blij met deze extra, substantiële donatie, anderzijds zijn wij erg verdrietig waarom we
deze inkomsten gekregen hebben. Ons fonds zal dit geld naar Jan’s gedachten besteden aan een
speciaal doel. Onze Vietnamese L-F-manager mrs. Hiep heeft met de highschool-leerlingen een

persoonlijke dankbrief aan Ria gestuurd.
We/zij houden van Jan en wensen Ria en
haar familie sterkte met het niet meer zijn
van Jan.
Een andere verdrietige datum is 9 juli 2015.
Op die dag is onze lieve leerlinge Huyen Thu
(28-3-1998) gestorven. Thu's invaliditeit
werd iedere maand erger, haar energie
vloeide weg. We wisten dat dit op een dag
ging gebeuren. Misschien moeten we blij zijn
voor Thu; ze was zo ontzettend zwak en
ziek; maar we houden zo van haar! Zij zal nu
zeker in de hemel zijn zonder haar
handicaps, verenigd met haar jongere broertje.

Dag lieve Thu, jij zal voor altijd in onze harten blijven!
We hebben de arme ouders geholpen Thu's begrafenis te betalen
door een gift van 3 miljoen Dong, zo’n 120 euro. Een begrafenis en
graf kost voor zo’n gezin al gauw meer dan 1.500 euro, omdat alles
met een Boeddhistische ceremonie moet gebeuren.
Als wij in augustus terug zijn in Dien Khanh zullen we het graf van
Huyen Thu zeker gaan bezoeken. Voor de ouders en het enig
overgebleven zoontje (met syndroom van Down) hebben we een
fotoboekje laten maken met daarin foto’s van Thu op de Mac Dinh
Chi-school en thuis met hun nog complete gezinnetje. Natuurlijk
ook foto’s van ons uit 2012 met een stralende Thu in strand- en
attractiepark Wonderpark.

Autobedrijf Scheerders bij ons in Dongen Vaart bestond 1 juni 50 jaar. Dit vierde dit familiebedrijf op
30 mei met een Open Dag. In plaats van cadeaus wensten zij graag een donatie aan ons
schoolgeldfonds. We mochten een grote poster en een collectebus neerzetten bij de ingang. Gelukkig
voor Scheerders, maar natuurlijk ook voor ons schoolgeldfonds, werd de Open Dag heel goed bezocht.
Een week later overhandigden Peter en Jurgen Scheerders ons een cheque van xxx. Voor ons kleine
fonds een groot bedrag dat we zorgvuldig aan de leerlingen-in-nood gaan uitgeven. Ten eerste hebben
we voor “onze” 71 leerlingen en daarnaast nog 94 arme leerlingen op de aangesloten scholen hun
schoolboekenpakket schooljaar 2015-2016 betaald. Een compleet schoolboekenpakket kost in Vietnam
gemiddeld 6 euro; alles wordt hier namelijk gekopieerd en in normale boekhandels verkocht.
Een tweede gedeelte van deze cheque zullen we uitgeven in augustus/september als wij ter plaatse
zijn. Altijd weer is er ergens acute hulp nodig voor een of meer leerlingen of kunnen we iets extra’s
doen voor “onze” kinderen. Deze uitgaven zullen verantwoord worden op onze website en voor
autobedrijf Scheerders gaan we een poster maken met foto’s ter informatie aan de donateurs van de
Open Dag.
Een derde gedeelte stoppen we in het algemene L-F-fonds. Hiermee maken we de financiële basis
stabieler. De te maken onkosten zijn hoger geworden; met name bank- en wisselkoerskosten.
Eén dag later, 31 mei, was mijn 60e verjaardagsfeest. Bijna alle vrienden en supporters van LookingForward zijn ons komen feliciteren. Het was een bijzonder en gezellig feest geheel in Vietnamese sfeer;
aan(kleding), muziek en beeld, hapjes en drankjes. In plaats van cadeautjes vroegen we een donatie
voor “onze” leerlingen-in-nood. Tot onze grote verrassing zat na afloop ruim xxx in de collecte bus.
Nog meer geld om te investeren in onderwijs aan arme leerlingen! Ook onze Vietnamese manager Hiep
heeft de extra opbrengsten gezien en kwam al direct met enkele voorstellen, zoals meer leerlingen
helpen en meer Engelse conversatie lessen.
Met deze grote donaties is ons fondstotaal verdubbeld! Voor het eerst meer dan xxxx euro in kas! Dit is
wel inclusief door supporters vooruitbetaalde schoolgelden.

Ons fonds is een schoolgeldproject voor leerlingen-in-nood, geen spaargeldfonds, dus voelen we ons
verplicht tegenover de donateurs om hun giften (op korte termijn) verstandig uit te geven binnen de
doelstelling van de stichting. De allerbeste investering is onmiskenbaar meer leerlingen-in-nood te
helpen op school te kunnen laten blijven of naar school te kunnen laten gaan.
Steeds weer lopen we tegen dit dilemma aan: NEE zeggen tegen nog meer leerlingen in ons project of
JA zeggen omdat we de financiële mogelijkheid hebben om nog een paar meer arme kinderen een
schoolopleiding te geven.
We hebben het al eerder geschreven: NEE zeggen lukt ons alleen maar thuis in Nederland. Als we in
Nha Trang of in Dien Khanh in een krotje staan, te midden van een gezinnetje dat nog minder dan een
euro per dag per persoon verdient en een verdrietig kind ons vragend aankijkt kunnen we alleen maar
JA zeggen. We hebben het schoolgeld beschikbaar, de ouder(s) kunnen schoolkosten niet betalen, het
kind wil graag op school (blijven). Op school zitten, betekent in communistisch Vietnam ook dat je bv.
bij de scouting kan, of bij de voetbal club of muziekvereniging.
Belangrijk is hierbij te vermelden dat een paar euro per dag voor een gezinnetje in een dorpje
misschien voldoende lijkt voor eten en drinken, maar dat het meeste inkomen op gaat aan energie
kosten, zoals elektriciteit en olieproducten waarvan de prijzen weinig onder wereldniveau liggen.
Wij hebben daarom in overleg met L-F-manager Hiep
besloten het totaal aantal Looking-Forward-leerlingen te laten
toenemen van 69 tot 75. In augustus verlaten 6 leerlingen
met succes de highschool en dus ons project. De aangesloten
scholen mogen daardoor 6 + 6 = 12 nieuwe leerlingen
voordragen ter ondersteuning. In augustus-september zullen
wij zelf op huisbezoek gaan bij de geselecteerde kinderen en
goedkeuring tot opname in ons schoolgeldproject geven. Een
selectie van een of twee leerlingen-in-nood uit soms meer
dan de 700 aanwezige leerlingen op een school, confronteert
ons iedere keer weer met grote armoede, verdriet en
uitzichtloosheid, maar, als we er zijn, ook met hoop en
dankbaarheid. Deze dankbaarheid geven wij door aan de
donateurs van ons schoolgeldfonds.
Zoals eerder in 2011, zal ook dit jaar onze dochter Vincy met mij meereizen naar Nha Trang/ Dien
Khanh. Lidy heeft het erg druk met haar werk en Vincy staat in haar plaats te trappelen om met mij
mee te gaan. De kinderen vinden het geweldig dat ik m’n dochter meebreng en ik vind het ook erg
bijzonder; zo’n verre lange reis met je dochter!
Wij zijn bij onze leerlingen van

23 augustus t/m 21 september 2015

Iedereen kan dan onze ontmoetingen weer elke dag volgen op onze website, bij “Reisverslagen”.
Voor de persoonlijke supporters van een leerling(e) die een groetenkaart mee willen geven: schrijven in
het Engels, frisse kleuren, geen kattenafbeelding of vakantie kiekjes. Een “Nederlandse” kaart.
Financiële verantwoording
Op 6 juli 2015 zit in de sponsorkas € xxxx (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2014-2015 totaal 69 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 39 meisjes en 30 jongens.
61 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. Nog 8 leerlingen zijn beschikbaar voor support.
Privé-kosten worden goed gescheiden gehouden van de Looking-Forwardgelden.
Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding, beleidsplan en stichtingstatuten.

Bedankt voor het steunen van het Looking-Forward schoolgeldproject in Vietnam,
Lidy en Johan Verschuren, E-mail: info@looking-forward.nl , Website: www.looking-forward.nl
IBAN: NL15RABO 01360.36.562, t.n.v. Johan Verschuren, inzake Vietnamese kinderen

