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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Volgens prinses Mabel verdient een meisje, elk jaar dat het
langer naar school gaat, in haar leven 10% meer inkomen
(BN/DeStem 7-10-2015). Wij zijn dus, volgens Mabel en haar
organisatie “Girls Not Brides”, heel goed bezig!
Ons schoolgeldproject maakt het mogelijk voor een aantal meisjes-in-nood, maar ook jongens,
naar school te (blijven) gaan. Hiermee geven we “onze” leerlingen een goede basis voor hun
volwassen
leven.
Looking-Forward
schoolgeldproject
is
hiermee
geen
“Ontwikkelingsorganisatie”, maar, voor nu 84 kinderen, dus van groot belang, volgens prinses
Mabel van Oranje. Daarnaast is “Basisonderwijs voor alle kinderen op de wereld” één van de
8 millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Onze beperkte financiële ondersteuning (schoolkosten) gecombineerd met voorbereiding op
zelfredzaamheid van de L-F-leerlingen werkt en is opgevallen door een Engelsman, genaamd
Steve Martin. Hij vroeg ons of hij kon participeren in ons project. Wij gunnen iedereen, met de
juiste goede bedoelingen, het om mee te doen in het helpen van kinderen-in-nood. Steve
neemt, met zijn vrienden, vanaf november jl. de kosten van 7 leerlingen van de Cao Thang
secondary school voor zijn rekening. Tot augustus 2016 kan Steve rekenen op volledige
begeleiding van het huidige L-F-management. In het volgende schooljaar 2016-2017 zal hij
zelf de administratie moeten doen. Dan zal Looking-Forward United Kingdom een feit zijn.
Met deze 7 Cao Thang leerlingen erbij betalen we nu samen de schoolkosten voor 84
kinderen-in-nood. We organiseren dit voor het grootste gedeelte vanuit 7 scholen die staan in
een buitenwijk van Nha Trang, Vinh Hiep en in dorpen in de naastliggende gemeente Dien
Khanh. Ons fonds ondersteunt maximaal 10 leerlingen per school. Op de Hoa Hoang Tham
highschool zijn dat er meer, omdat onze leerlingen vanuit hun middenschool (secondary) hier
uiteindelijk samenkomen voor de laatste 3 jaar regulier onderwijs.
In Nederland hebben we de organisatie van ons schoolgeldfonds beter geregeld door van
Looking-Forward een officiële stichting met ANBI-status te maken. In Vietnam moest het ook
beter georganiseerd worden. Tot nu toe werkte ons fonds op individuele basis samen met de
7 aangesloten scholen. Omdat we van de Vietnamese overheid toestemming hebben gekregen
op/met hun overheidsscholen te werken, op voorwaarde dat we samenwerken met de
schoolbesturen en de plaatselijke
overheid, wilden we deze vereiste
samenwerking vastleggen. Op 29
augustus jl., toen ik met m’n dochter
Vincy in Nha Trang was voor ons
jaarlijks bezoek, heeft manager Hiep
een vergadering georganiseerd waarbij
alle 7 schoolbesturen en de plaatselijke
overheid (Chairman of Vinh Ngoc
Social Committee) aanwezig waren.
We hebben duidelijk uitgelegd onder
welke
voorwaarden
ons

schoolgeldfonds werkt en wat verwacht wordt van de schoolbesturen. Deze voorwaarden en
eisen aan medewerking zijn te lezen (in het Engels) op onze website, in het menu “Stichting”.
Mr. My, van de plaatselijke overheid, moest van ons de verzekering krijgen dat ons
schoolgeldproject zich niet inhoudt met politiek en religie. Erg fijn voor ons en Hiep, was het
dat op deze vraag antwoord gegeven werd door de directeuren van de Dien Dien- en Tran
Quang Khai-school. Zij bevestigden uit ervaring dat wij ons hier zeker niet mee inhouden.
Van 22 augustus t/m 21 september zijn Vincy en ik op bezoek geweest bij alle 7 scholen en
hebben alle Looking-Forward-leerlingen ontmoet. We zijn aanwezig geweest op de Engelse
bijlessen voor highschool-leerlingen welke gegeven worden door L-F-manager Hiep. Met een
gedeelte van deze leerlingen zijn we een “Engels” dagje uit geweest naar een museum en
hebben gepraat, gezongen en gegeten op het strand van Nha Trang.
Van 7 leerlingen hebben we afscheid moeten nemen, omdat zij geslaagd zijn voor hun
eindexamen. Thuy, Hanh, Ngan, Nhi, Loan, Du en Nhan hebben van ons fonds ieder 2 miljoen
Dong (± 80 euro) meegekregen om hun vervolg (beroeps)opleiding te kunnen starten. Ons
fonds kan/wil deze vervolgstudie niet financieel ondersteunen, omdat onze leerlingen
“uitvliegen” naar veel verschillende scholen, waar de kosten te hoog en te onzeker zijn. De
dan 18-jarige leerlingen zullen een bijbaantje moeten zoeken om hun studiekosten te kunnen
betalen. Dit is niet anders dan dat andere leerlingen moeten doen. Ons fonds heeft geholpen
om zover te komen; nu moeten ze het
zelf weer doen. Wel beloven wij dat zij
altijd, in geval van problemen, een
beroep ons kunnen doen. Ze blijven
“onze” leerlingen!
7 vertrekkende L-F-leerlingen betekent
7
nieuwe
leerlingen
voor
de
aangesloten scholen. Daarnaast had
ons fonds, door belangrijke donaties
(autobedrijf Scheerders en Jan van
Gool), ruimte voor nog enkele
leerlingen-in-nood. Na wikken en
wegen zijn we uitgekomen op 77 leerlingen, dus een verantwoorde groei van 8 L-F-leerlingen.
Dit betekende dat Vincy en ik bij 15 kinderen op huisbezoek moesten gaan om hun leef- en
woonomstandigheden te beoordelen. In 14 schrijnende gevallen hebben we JA gezegd.
Aan één voorgestelde leerling-in-nood hebben we NEE moeten zeggen. Bij dit meisje (Tuyet
Phuong) komt geen geld meer binnen omdat haar moeder onlangs is overleden en haar vader
met een ernstige ziekte in het (dure) ziekenhuis ligt. Wij hebben toch NEE moeten zeggen,
omdat haar woonsituatie (bij haar oma) behoorlijk goed is in een degelijk huis met alle
voorzieningen.
Onze andere leerlingen moeten wonen in een krot met minimale voorzieningen, dus hebben
we tegen de schoolleiding van de Nguyen Du-school
gezegd dat zij een andere leerling moeten voordragen.
Dit heeft geresulteerd in Trong Dat. In het woninkje
van deze 12-jarige jongen is helemaal geen keuken,
geen wasruimte en ook geen WC; alles is/moet buiten.
In hun huis houden ze kippen en eenden. Zijn moeder
verkoopt groente en fruit op de markt.
Een andere nieuwe L-F-leerlinge is de 11-jarige Nhu
Quynh ook van de Nguyen Du-school. Het was even
schrikken toen we Quynh voor het eerst zagen.

Dit meisje heeft dezelfde zware lichamelijke handicap als “onze”
Huyen Thu, die in mei van dit jaar is overleden. Een paar dagen
daarvoor zijn Hiep en ik bij de ouders van de overleden Thu geweest
om een fotoboek te brengen. In dit boek zaten foto’s van hun
dochtertje van de afgelopen 5 jaar. In het begin nog op de Mac Dinh
Chi-school, later steeds zwakker en meer thuis.
Waarschijnlijk zal het ook zo gaan met Quynh. Nu kan ze nog een
beetje lopen en gaat ze naar school (6e klas). Ze zegt met hetzelfde
lieve, zachte stemmetje “Thank You”.
We zijn dankbaar dat we het schoolgeld van dit onfortuinlijke meisje
mogen betalen. Hopelijk blijft Quynh nog vele jaren bij de LookingForward-club. We hebben besloten om de grote donatie die gegeven is
bij de crematie van onze vriend/ mijn collega Jan van Gool in te zetten
als schoolgeld voor Nhu Quynh. Jan zal het hier zeker mee eens zijn.

Honderdduizenden mensen uit vele landen hebben de afgelopen tijd hun geboorteplaats/-land
verlaten om na een lange, gevaarlijke tocht, hier bij ons in Europa een beter leven op te
bouwen. Dit geeft grote problemen en onzekerheden voor iedereen. Laten we proberen ieder
mens in zijn eigen land en leefomgeving gelukkig te maken en een persoonlijke toekomst te
bieden. Dat begint bij kinderen met zorg en educatie. Ons schoolgeldprojectje levert hierin
graag een bijdrage.
Financiële verantwoording
Op 2 december 2015 zit in de sponsorkas € 7.448,16 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2015-2016 zijn er in totaal 84 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 49 meisjes
en 35 jongens.
73 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. Nog 11 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.
Het beleidsplan en de stichtingsstatuten zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Uw giften zijn gedeeltelijk (vanwege een drempel) of geheel te korten op het belastbaar
inkomen. Een periodieke gift (minimaal jaarlijks gedurende 5 jaar) is sinds 2014 ook zónder
tussenkomst van een notaris geheel aftrekbaar. Een fiscaal gunstige periodieke donatie is dus
ook een optie voor kleinere schenkingen.
Hoe werkt dat? Download simpelweg deze modelovereenkomst op
www.belastingdienst.nl/giften . Vul hem in en stuur hem op naar Looking-Forward, dan vullen
wij de rest in en sturen we de overeenkomst terug voor uw administratie.
Bedankt voor het steunen van het Looking-Forward schoolgeldproject in Vietnam,
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