Nieuwsbrief 20, 10 december 2018
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Het schoolgeldproject in Vietnam bestaat nu 10 jaar!
In oktober 2008 zijn wij gestart met het betalen van
schoolgeld voor een meisje, Le Thi Hao, die in een arme
visserswijk in Nha Trang woont. Haar 2 broertjes Du en
Lich volgden snel en later ook nichtje Kieu en neefje
Viet. We vermoedden dat ons geld goed terecht kwam,
maar er was geen goede controle mogelijk. Na één jaar
zijn we teruggegaan naar Nha Trang en op de school
van Hao ontmoetten we 2 leraressen (Hiep en Danh)
die ons wel wilden helpen. We namen dit aanbod aan.
Daarna is het snel gegaan. Door deze leraressen kregen wij de mogelijkheid om bij
overheidsscholen binnen te komen. Aan Hiep en Danh werd door schoolbesturen gevraagd
of ons project kon bijspringen in noodgevallen van leerlingen op hun school. We deden ons
best om de voorgestelde leerlingen te helpen. Het is erg moeilijk om geen hulp aan te
bieden als we bij zo’n leerling-in-nood aan huis komen. Het kind is dikwijls pas een of beide
ouders verloren; is gedumpt bij de grootouder(s) vanwege scheiding of de ouder(s) kan
niet/weinig werken vanwege ziekte of laaggeschooldheid.
Het aantal ondersteunde leerlingen nam snel toe. Gelukkig steeg het aantal sponsors
evenredig mee. Nu houden we het al enkele jaren redelijk stabiel op 85 leerlingen op 9
scholen in Nha Trang en Dien Khanh. De enige school in Nha Trang stad (Cao Thang
secondary) zijn we langzaam aan het afbouwen. In plaats van deze school hebben we een
start gemaakt met 3 leerlingen op de Trinh Phong secondary in Dien Phu. De scholen sluiten
nu beter op elkaar aan, zodat onze leerlingen beter gecontroleerd kunnen doorstromen. (De,

nu nog, 7 leerlingen op de Cao Thang en de 3 meisjes op de Trinh Phong worden geheel
gesupporterd door Looking-Forward United Kingdom)
Doordat 8 leerlingen met succes de basisopleiding hebben afgemaakt, 6 leerlingen voortijdig
van school zijn gegaan (door schoolverzuim/slechte punten/verhuizing) en we weer terug
naar 85 leerlingen zijn gestegen, hebben we aan het begin van het schooljaar 2018-2019, op
5 september jl., 19 nieuwe leerlingen-in-nood kunnen toelaten tot het L-F-schoolgeldproject.
We zijn van 26 augustus tot 16 september in Vietnam geweest.
Deze toelating gebeurt tijdens een huisbezoek aan de door de schoolbesturen geselecteerde
leerling(e). De huisbezoeken zijn het intensiefste gedeelte van ons jaarlijks verblijf bij onze
leerlingen. De Mac Dinh Chi school mocht 7 potentiële leerlingen voordragen. Hieronder een
kleine impressie van zulke huisbezoeken op een vrijdagmiddag (31 augustus 2018).
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Deze middag hebben we zelfs een gast. De Japanse Mizuki Takegata wil ons project leren
kennen. Mizuki doet 2 jaar onderzoek in een vaccinatieproject tegen Meningokokken in Nha
Trang dat uitgaat van de Universiteit van Nagasaki.
Wij zijn altijd bereid om functioneel geïnteresseerden (en sponsoren) het project in de
praktijk te laten zien. We werken niet mee aan zgn. vrijwilligerswerk ter plaatse; we gaan
daar geen lessen geven of huizen bouwen. Dat kunnen de Vietnamezen zelf wel!
Op de Mac Dinh Chi school worden
we hartelijk ontvangen met een
kopje groene thee en fruit. Mevrouw
Thuy, de contactpersoon op deze
school, heeft de 7 kandidaten
verzameld. Onze nieuwe financiële LF-manager mvr. Thanh gaat met ons
mee om de werkwijze te zien. (ook

het aantal plaatselijke L-F-managers
is gelukkig meegestegen; we hebben
nu Thanh, Thuy, Hiep, Chi en Lai).
Met 6 brommers gaan we op weg
naar de eerste leerlinge Nu Em (11).
We moeten van de verharde weg een smal zandpad op rijden. Aan het eind staat een, voor
ons, bijzonder bouwseltje; een huisje waarvan de muren met de hand gebouwd zijn met
leem. Prachtig om te zien, maar je zou er maar het hele jaar, met regen en wind, in moeten
wonen.
Em woont met haar broertje en zusje bij
haar zieke ouders. Het gezin krijgt wat
voedselhulp van de plaatselijke overheid. Wij
besluiten, zonder twijfel, het schoolgeld voor
Em te gaan betalen. Er is voor haar maar
één uitweg uit deze armoedige situatie; nu
leren en straks studeren voor een goed
betaalde baan in de toekomst. Wij gaan
haar hierbij graag helpen.
De 2e leerlinge Ngoc My (13) woont bij haar opa (±70) in een heel eenvoudig huisje. De opa
is overduidelijk erg blij dat My opgenomen wordt in ons schoolgeldfonds.
Pensioenuitkeringen (vrouwen 55 jaar/ mannen 60 jaar) zijn er alleen voor exoverheidspersoneel. Er is een ouderdomsuitkering, maar die is voor een vrouw na 75 jaar en
een man na 80 jaar en dan nog maar 400.000-600.000 Dong/ € 16-24 per maand afhankelijk
van de gezondheid.
We moeten heel ver het buitengebied van Dien Son in om het woonadres van leerling 3,
Thanh Thoai, te vinden. Zijn gezin woont niet in een huis, maar onder een groot zeildoek.
Rondom dit onderkomen lopen honderden witte eenden. De ouders van Thoai runnen hier
een eendenfokkerij. Het is er vies en nat. Vader en moeder verwelkomen ons hartelijk en
bieden ons direct allemaal een kokosnoot aan om leeg te drinken.
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We hebben al eerder verteld dat we
weinig meer zien van de
verschrikkelijke Vietnamoorlog. Dat is
dus tot vanmiddag; tot dat Lidy
achterover kiepert met haar kleine
plastic stoeltje.
Naast haar ligt, in de “woonkamer” een
oude granaat, met de ontsteking nog
op de punt.
Als erfenis van de oorlog met de Verenigde Staten liggen er in Vietnam grote hoeveelheden
onontplofte explosieven, die jaarlijks tientallen slachtoffers eisen. In de oorlogsjaren vielen
zeven miljoen ton bommen op Vietnam en ongeveer één derde daarvan ontplofte niet. Sinds
1975 zijn er meer dan 40.000 doden gevallen ten gevolge van deze explosieven.
Door de vader wordt laconiek gedaan over de granaat; hij heeft hem gevonden in de grote
vijver op zijn land. Hij kan de overheid vragen om de bom op te komen ruimen, maar zoals
alle Vietnamezen willen ze zeker geen overheid/politie over de vloer. Wij adviseren hem om
heel voorzichtig met de granaat om te gaan en toch zeker niet hier in huis te laten liggen.
Thoai krijgt van Mizuki het Looking-Forward welkomstpakket. Zijn
eerste schoolgeld krijgt hij op school, 5 september, tijdens de
officiële opening van het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Leerling 4, Minh Phuc (13), maakt deel uit van een van de armste
gezinnen in Dien Son. Zijn vader en moeder zijn zwakbegaafd en
kunnen alleen simpel, dus slecht betaald, werk doen. Phuc heeft
een jonger broertje en zusje (het aantal kinderen in een Vietnamees
gezin is zelden groter dan 2-3). Natuurlijk wordt Phuc L-F-leerling en
krijgt het pakket met tandpasta,
tandenborstels, zeep, waspoeder,
noedels etc..
Nadat in oktober vorig jaar hun huis volledig is vernield door
tyfoon Damrey woont nr.5, Hoang Tien (11) met zijn 3
zusjes bij zijn grootouders. Moeder is al lang weg en vader is
ernstig ziek (kanker). Tien zelf heeft chronische
slikproblemen. Een naast wonende tante zorgt voor hen. Ook
hier maakt Mizuki de familie blij met het welkomstpakket.
Leerling 6, Thanh Thuan (12), woont in een redelijk huisje met zijn analfabetische ouders en
ouder zusje. Vader verdient weinig als oproepkracht. Alle hoop op een beter leven zal gericht
zijn op de kinderen; laten we ze maar een beetje helpen. Welkom Thuan! Maar wel je best
doen op school, want GEEN school = GEEN geld!
Leerling 7, Thanh Nhut (11), woont in het laagste huis waar we ooit binnen gekomen zijn.
We moeten flink bukken om het houten huis binnen te komen. De zon schijnt door veel
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gaten in het dak naar binnen. Zijn vader is
aanwezig. Zijn moeder is aan het werk als
bouwvakker. Het is een triest gezin; vader,
Nhut en zijn jongere broertje zijn geestelijk
niet in orde. Nhut heeft last van epileptische
aanvallen. Zonder twijfel nemen we Nhut op
in onze club.
Tegen 17.00u. zijn we klaar. De leerlingen hebben we op school teruggebracht; zij kunnen
op de fiets terug naar huis. Onder het genot van een ijskoffie evalueren we deze middag.
Mizuki zegt een indrukwekkende, onvergetelijke ervaring rijker te zijn (en ze geeft een mooie
donatie).
Voor diegene die nog meer foto’s van deze middag wil zien adviseren wij om op de LookingForward website te kijken bij “Reisverslagen” op Dag 6 en Dag 7.
Het schoolgeldproject bestaat nu 10 jaar. We mogen trots zijn op de resultaten. Als we de 85
leerlingen die we nu ondersteunen meerekenen hebben we in totaal al 179 leerlingen-in-nood
financieel én moreel ondersteund om hun basisopleiding te (blijven) volgen.
We werken voortreffelijk samen met de schoolbesturen van 9 scholen in Nha Trang en Dien
Khanh, nl.: Primary school (klas 1-5) Dien Dien; Secondary school (klas 6-9) Tran Quang
Khai, Mac Dinh Chi, Trinh Phong, Nguyen Du en Cao Thang; High school (klas 10-12) Hoang
Hoa Tham, Nguyen Thai Hoc en de Giao Duc Thuong Xuyen.
Met de onontbeerlijke steun van onze sponsors in Nederland en Engeland (én met een goede
gezondheid) hopen we er de volgende 10 jaar mee door te kunnen gaan.

Een goede toekomst maak je samen!
Financiële verantwoording
Op 4 december 2018 zit in de sponsorkas € 6557,- (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2018-2019 zijn er in totaal 85 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 47 meisjes
en 38 jongens.
73 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. (10 van hen worden door

Looking-Forward Verenigd Koninkrijk (UK) ondersteund)
Nog 12 leerlingen zijn beschikbaar voor support.
Bijzondere inkomsten: € 178,-; Richard Hale school in United Kingdom
Bijzondere uitgaven: ±€ 1500,-; dagje uit met 70 leerlingen naar I-resort op 4 september
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.
Bedankt voor het steunen van het Looking-Forward schoolgeldproject in Vietnam,

WIJ WENSEN U EEN GOED EN GEZOND
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Lidy en Johan Verschuren L-F NL, Steve Martin L-F UK
E-mail: info@looking-forward.nl , Website: www.looking-forward.nl
IBAN: NL15RABO 01360.36.562, ten name van: Stichting Looking-Forward
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