Nieuwsbrief 17, 14 juli 2017
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Laten we deze nieuwsbrief een keer beginnen met het slechte nieuws.
In het afgelopen half jaar zijn 3 Looking-Forward-leerlingen voortijdig
gestopt met hun schoolopleiding, namelijk 20-2. Nhi, 29-2.Tuan en 47-2.Thu.
Khanh Nhi zat al in de eindklas 12 toen ze in januari, tijdens de proefwerken over het 1e semester,
niet meer kwam opdagen op haar highschool. Deze voorheen voortreffelijke leerlinge was inmiddels
18 jaar geworden en had meer oog voor het andere geslacht dan voor haar schoolboeken. Nhi’s
schoolprestaties waren ingestort en het meisje voorzag de slechte resultaten van de proefwerken
blijkbaar. Vietnam is een echte prestatiemaatschappij; als je niet kunt presteren, ben je weg. We
hebben Khanh Nhi niet meer gezien. Onze manager Hiep heeft nog geprobeerd Nhi te ontmoeten,
maar dat lukt gewoon niet. Respijt geeft het geldende schoolbeleid ook niet; er is voor een
schoolverlater geen weg terug meer. Ook al willen wij het graag anders, wij zijn verplicht ons te
voegen naar het Vietnamese (communistische) schoolsysteem.
Met Thanh Thu (16 jaar/ klas 10) is het ongeveer hetzelfde gegaan, maar dan bij de proefwerken
van het 2e semester in mei. Thu kan er echter zelf niets aan doen; ze heeft mindere
leercapaciteiten. Het rapport over het 1e semester vermeldde veel onvoldoenden. Thu heeft het
volgehouden tot mei, maar durfde blijkbaar de eindproefwerken niet aan. Ook Thu is uit beeld
verdwenen. Haar vriendinnen zeggen dat ze een baantje in een café heeft.
Minh Tuan (14 jaar/ klas 8) is een jongen die flink aan het puberen is geslagen. Jongens zijn sowieso
moeilijker voor school te motiveren dan meisjes. Zijn oudere zusje Nhu Truc (20) (welke voor Tuan
in ons schoolgeldproject zat en nu op de Universiteit in Nha Trang zit) heeft alles geprobeerd om
haar broertje naar school te laten blijven gaan, maar hij
wil niet naar haar goede raad luisteren. Truc en Tuan zijn
verlaten door hun beide ouders en wonen nu samen in
een erg eenvoudig huisje in het dorpje Dien Dien. Naar
onze manager Hiep luistert Tuan ook niet. Als wij straks in
Nha Trang / Dien Khanh zijn, gaan we zeker bij Truc en
Tuan op bezoek. Tuan moet beseffen dat ons project voor
hem misschien de laatste mogelijkheid is om terug op
school te komen. Zo niet dan wacht hem een toekomst als
fabrieks- of landarbeider met een salaris van nog geen
50.000 Dong (2 euro) voor een lange dag werken zonder
enige sociale verzekering.
Ander, minder nieuws is dat de inkomsten van Looking-Forward aan het dalen zijn. Dit jaar zijn er 2
vaste sponsors afgevallen (De redenen die zij opgaven, liggen geheel buiten ons schoolgeldproject).
Dit jaar hebben we slechts één bijzondere extra gift mogen ontvangen. We zullen in het komende
schooljaar daarom wat minder nieuwe leerlingen-in-nood toelaten tot ons projectje.
Voor de huidige L-F-leerlingen heeft dat geen betekenis, want voor hen zijn er persoonlijke
supporters en hebben we voldoende schoolgelden gereserveerd. De verlaging van het aantal
ondersteunde leerlingen kan geheel gecompenseerd worden door de 12 leerlingen die in augustus
ons project gaan verlaten, omdat zij de 12e klas met succes hebben volbracht. Nu helpen we 85
leerlingen, misschien in het komende schooljaar een paar minder. Als we een leerling-in-nood

toelaten tot Looking-Forward, garanderen wij dat de leerling de gehele 12-jarige reguliere
schoolopleiding kan volgen, met of zonder persoonlijke supporter.

Dan nu het goede nieuws

Wij zijn heel blij te kunnen vermelden dat alle 71 L-F-leerlingen op de primary, secondary en high
school klas 10 en 11 een klas naar boven opschuiven. Alleen 54-2 Thanh Quyet moet de 6e klas
misschien overdoen. Quyet is een leerling waar wij ons, gezien zijn bijzonder arme thuissituatie,
extra zorgen om maken.
Alle 12 eindexamen leerlingen (klas 12) hebben een diploma gehaald.
Ook “onze” Thu Hang is geslaagd voor haar eindexamen! De kleine en
aanhankelijke Hang is al jaren de armste leerlinge in ons project. Haar
vader is toen zij nog heel klein was vertrokken; haar moeder is erg
zwakbegaafd en kan niet voor haar zorgen en de oma die dat wel deed
is inmiddels overleden. Sindsdien woont Hang alleen in een klein
schuurtje in Dien Dien. Naar de leerlingen toe maken wij beslist geen
verschil, maar door medelijden vallen enkele leerlingen binnen ons
project meer op; zo ook Hang. Toen zij in 2009 L-F-leerlinge werd, was
zij een ondervoed, schuw kind. Naast maandelijks schoolgeld mocht
Hang ook op onze kosten een ontbijtje nemen in de schoolkantine. We
hebben een fiets, een schooluniform en een stevige schoolboekentas
voor haar gekocht, zodat ze naar de secondary school (klas 6 t/m. 9)
kon gaan. Hang bloeide op en werd erg gemotiveerd om te leren. Na klas 9 wilde ze zelfs naar de
highschool (klas 10 t/m. 12). Van ons (en haar persoonlijke supporter) mocht ze dat en nu is ze dus
geslaagd voor highschool; dat is geweldig!
Hang zal niet nog verder kunnen doorleren, want ons project stopt voor haar; we mogen geen
verschil maken. Met pijn in ons hart, maar met voldoening, moeten we in augustus afscheid nemen
van de lieve Hang.
Van de 12 geslaagde leerlingen zijn er 8 die willen gaan doorleren op beroeps- of voorgezet
onderwijs. De leerlingen die daadwerkelijk op een vervolgopleiding worden toegelaten krijgen van
Looking-Forward een startbonus van 2 miljoen Dong (80 euro) om de schoolboeken en het uniform
te kopen. De leerlingen die niet doorleren (waaronder dus Hang) zoeken een baan en hebben dan
ook geen startbonus nodig. Ze krijgen natuurlijk wel een afscheidscadeautje.
Ons project neemt kinderen op in bijzonder slechte leefomstandigheden. Door onze financiële
ondersteuning en de bijbehorende verplichting om naar school te gaan maken we het mogelijk om
het kind vanuit zijn achterstand weer aan te laten haken bij zijn leeftijdgenootjes. Dat betekent dat
een zielig klein meisje/ jongetje in de jaren dat ons fonds ze ondersteunt, verandert in een gezonde
en zelfverzekerde puber van 18 jaar. De persoonlijke supporters zien hun leerling veranderen van
een kind-in-nood in een puber met een mobiele telefoon en vragen zich soms, vooral het 12e
schooljaar, af of hun gedoneerde geld nog wel goed terecht komt.
Als antwoord op deze vraag, kopiëren wij hier een deel van het gesprek
met een twijfelende persoonlijke supporter:
“Beste ….. en ….. Het klink tegenstrijdig, maar we moeten blij zijn met een
vrolijk dansende Hoang Hoa . Toen Looking-Forward 5 jaar geleden is gestart
met het ondersteunen van Hoang Hoa en ook jullie Khanh Nhi, waren hun
moeders/grootouders niet in staat het schoolgeld voor deze 2 meisjes te
betalen. Als ze toen van school af zouden zijn gegaan, was er niet veel van hun
terecht gekomen; ze zouden dan bv. landarbeidsters of marktverkoopsters zijn
geworden. Door ons schoolgeldproject konden deze 2 meisjes toch op school
blijven en ontwikkelen als alle andere leerlingen van hun leeftijd. Dit is de
doelstelling van ons fonds. Zowel met Khanh Nhi als met Hoang Hao (en bijna
alle leerlingen-in-nood in ons project) hebben we gewenst resultaat gehaald;
ze doorlopen met succes (diploma) de 12-jarige reguliere opleiding. Ze zijn nu

(bijna) 18 jaar en gelijk aan hun leeftijdgenootjes; ze worden jongvolwassen en willen proeven aan verkering
en uitgaan. Om deze kosten te kunnen betalen zoeken ze allemaal een bijbaantje na schooltijd. Een deel van
deze bijverdiensten moeten ze thuis afgeven, maar er blijft wat geld over voor hippe kleding en een drankje in
een cafeetje of discotentje in hun dorp. Bij hen thuis is de situatie weinig veranderd, maar de leerlingen uit
klas 12 gaan hun eigen leven inhoud geven; dat is normaal en dat gunnen we ze van harte! Er zijn natuurlijk
leerlingen (Nhi - Hoa?) die we eigenlijk het laatste half jaar niet meer financieel hoeven te ondersteunen,
maar we maken de hele schoolperiode af; dat hebben we aan het begin beloofd toen ze het wel erg hard nodig
hadden.”
---------------------------------------10 Looking-Forward-leerlingen (op de Cao Thang secondary in Nha Trang) worden al 2 jaar
gesupporterd door een Engelse groep onder leiding van Steve Martin. Wij kenden Steve nog alleen
via internet, maar tijdens onze korte
fietsvakantie in juni jl. in East Anglia is
Steve met zijn vrouw Lynn naar ons
toegereden. Het was een bijzonder fijne
ontmoeting waarbij wij hebben ervaren
dat Steve en Lynn erg gemotiveerd zijn
om in ons schoolgeldproject te
participeren. Steve maakt iedere maand
correct het schoolgeld naar manager
Hiep over en informeert zijn Engelse
sponsors goed. Zijn drukke baan laat het nu nog niet toe, maar zo spoedig mogelijk gaat hij “zijn”
leerlingen in Vietnam ontmoeten.
Financiële verantwoording
Op 10 juli 2017 zit in de sponsorkas € 4.789,93 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal 87 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 53 meisjes en 34
jongens. 78 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. Nog 9 leerlingen zijn
beschikbaar voor support.
Bijzondere donatie: € 540,- i.v.m. Lidy’s 60ste verjaardag
Er waren geen bijzondere (onvoorziene) uitgaven
Privé-kosten worden goed gescheiden gehouden van de Looking-Forwardgelden.
Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.
Het beleidsplan, de stichtingsstatuten en jaarverslag 2016 zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Percentage kosten projectbeheer en fondsadministratie t.o.v. inkomsten in 2016 = 3,4%
Wij (Lidy en Johan) zullen weer bij “onze” leerlingen in Nha Trang en Dien Khanh zijn van
27 augustus t/m. 18 september 2017.
Volg ons tijdens deze dagen op de L-F-website “Reisverslagen”

Voor de persoonlijke supporters van een leerling(e) die een groetenkaart mee willen geven:
schrijven in het Engels, frisse kleuren, geen kattenafbeelding of vakantiekiekjes. Een “Nederlandse”
kaart. Afgeven vóór 22 augustus!
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, ten name van: Stichting Looking-Forward

