Nieuwsbrief 22, 14 december 2019
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Wij kunnen met z’n allen trots zijn op de resultaten van ons
schoolgeldproject in Vietnam. Tijdens ons verblijf in Nha Trang en
Dien Khanh in september ontmoeten we My Hanh als afdelingscheffin in de VinCommerce
supermarkt waar wij zijn om inkopen te doen voor 15 welkomstpakketjes voor nieuwe L-Fleerlingen. Kim Phi vertelt ons dat ze nu werkt op het Viettravel reisbureau. Hoang Hoa zegt
dat ze als verkoopster werkt in een babywinkel en we horen dat Tan Tai nu bewaker is bij de
PoNagar Chamtempels. Andere oud-L-L-leerlingen studeren nog of
hebben ook werk gevonden. Het is leuk om deze jongvolwassenen
weer te ontmoeten en te horen hoe het met ze gaat. (My Hanh

zorgt ervoor dat we extra korting en gratis artikelen krijgen in haar
supermarkt. Ze pakt onze boodschappen mee in en laat ze bij ons
appartementje thuisbezorgen).
◆Van 1 t/m 19 september zijn wij bij “onze” leerlingen en de L-F
managers in Dien Khanh geweest. We zijn hartelijk ontvangen door
de schoolbesturen van de 7 meewerkende scholen. Op de Trinh
Phong secondary mochten we de bijzondere openingsceremonie
van het nieuwe schooljaar bijwonen. We hebben afscheid genomen van 13 leerlingen die
klaar zijn met de 9- of12-jarige basisopleiding en hebben 18 nieuwe leerlingen-in-nood
toegelaten tot ons fonds. Bij vertrek zaten er 90 leerlingen in het schoolgeldproject. Helaas
zijn er de afgelopen maanden 2 leerlingen gestopt met school en staat het aantal nu op 88.
◆Op school zijn onze leerlingen niet te onderscheiden van de andere leerlingen. Allen
dragen een schooluniform en hun overhemd/ áo dài is spierwit. De leerlingen mogen niet vuil
en zonder echte schoolboekentas naar school
komen. Pas bij de huisbezoeken zien we het
verschil. De eenvoudige huisjes variëren van
hout naar baksteen. Wanden en daken zijn

meestal van ijzeren golfplaten, maar nog steeds
ook van asbest platen. Koken gebeurt bij de
armste gezinnen nog steeds in huis met een hout
gestookte vuurpot.

Heel vaak komen we bij deze gezinnen, omdat vader of moeder is gestorven aan kanker. De
ziekenhuisbehandeling (welke in het provincieziekenhuis niet effectief gedaan wordt), de
grote hoeveelheid voorgeschreven medicijnen en de dure traditionele begrafenis daarna,
zadelen de families op met een heel grote schuld aan de bank of andere familieleden. Het
schoolgeld (van als eerste de meisjes) wordt niet meer betaald en het schoolbestuur vraagt
aan ons fonds hulp voor de getroffen familie. Voor slechts een paar leerlingen per school
kunnen we structurele hulp aanbieden door hun schoolgeld te betalen. Om te proberen de
ellende van de ziekte kanker te voorkomen hebben we dit jaar, d.m.v. een extra donatie,
voor 2 gezinnen een gaskookplaat gekocht (40 euro per stuk, inclusief gasfles). Volgend jaar
controleren we of die gaskookplaten nog steeds in gebruik/ aanwezig zijn.
◆Financieel loopt het project goed en stabiel. Veel van de L-F leerlingen hebben een
persoonlijke supporter in Nederland of Engeland. We zoeken voor nog enkele leerlingen een
persoonlijke supporter. We weten dat niet iedere periodieke donateur persoonlijk supporter
van een leerling(e) wil/hoeft te zijn. Dat respecteren wij natuurlijk volledig. Toch willen wij
hier uitleggen waarom wij dat graag willen. In Nederland en Engeland betekent een naam
verbonden aan je donaties geen hecht contact, maar wel een gezichtje bij jouw giften aan
het schoolgeldproject. Je hoeft je niet verantwoordelijk te voelen over de schoolgang en duur van die betreffende
leerling(e). In feite worden alle
schoolgelden betaald uit één
grote pot donaties. De tweede,
belangrijke reden voor
persoonlijk donateurschap ligt in
Vietnam. Iedere meewerkende
school mag een beperkt aantal
(± 12 leerlingen) op de lijst
voor hulp zetten. LookingForward kennen ze daar als een
groep van ouders (dit natuurlijk niets afdoende aan andere donateurs) die een extra kind
willen helpen voor een betere toekomst. De schoolbesturen weten dat ons budget
afhankelijk is van een bepaald aantal families in Nederland en Engeland. Zij vragen hierdoor
zelden om nog meer financiële hulp voor hun school. (We laten de leerlingen op school een

eenvoudig bedankkaartje schrijven voor hun persoonlijke supporter. Deze kaart is voor de
betreffende supporter hierbij ingesloten.)
◆Het Looking-Forward project brengt heel veel sociaal goeds, vooral in Vietnam maar ook in
Nederland en Engeland. Het is jammer dat de betrokkenen 10.000 kilometer van elkaar
wonen. Om het project goed te kunnen begeleiden en controle op de gelden te houden,
moeten we wel ieder jaar naar Nha Trang reizen. Dat reizen gebeurt per vliegtuig. Wij doen
dat met 3 vluchten heen en 3 vluchten terug, nl.; Amsterdam-Frankfurt-Saigon-Nha Trang.
Wie ons persoonlijk kent, weet dat wij “milieu”-mensen zijn en er veel aan doen om
klimaatverandering tegen te gaan. De, voor het project noodzakelijke, jaarlijkse, zeer
milieubelastende vliegreizen geven een ongemakkelijk gevoel; kan dat niet anders/minder?

Dit jaar hebben we een paar dingen uitgeprobeerd. Op de heen en terugreis zijn we met de
trein naar Frankfurt gereisd. De kosten waren iets hoger, maar het zijn 2 vluchten minder.
We vliegen met een lijndienst KLM of Vietnam Air, nooit met budget vliegmaatschappijen.
Afgelopen jaar zijn wij opa en oma geworden van 2 prachtige kleinzoons (Pim en Roan). Lidy
wilde daarom niet lang blijven in Vietnam. Zij is 17 september teruggevlogen naar Frankfurt
en daar op de trein naar huis gestapt. Ik, Johan, ben 2 dagen later naar Guangzhou in China
gevlogen (1000km.) en daar op de trein gestapt voor een 12.000km reis naar huis. De eerste
reden voor dit experiment was vanwege het milieuvoordeel, maar een tweede beweegreden
was toch ook de bijzondere ervaring van een lange treinreis door China en Rusland. Ik ben
tweeëneenhalve week onderweg geweest met als overstapplaatsen: Beijing (Peking), Irkutsk
(in Siberië), Ekatharinburg (geologische grens Azië-Europa), Moskou en Berlijn.
Het was een geweldige reis! Milieuvoordeel (CO2-besparing) heeft het zeker opgeleverd,
maar de concurrentie met het vliegtuig is oneerlijk. Voor 143 euro had ik met Lidy naar huis
kunnen vliegen (retourticket kostte €746,-/ enkeltje kostte 603,-). De treintickets, inclusief 3
visums, kostten ruim € 1500,-. Voor één keer was het een avontuur, maar als goed
alternatief voor het vliegtuig is hier de trein niet haalbaar/ betaalbaar. (Alle reiskosten

betalen we altijd geheel privé)
◆In oktober heeft onze stichting een zgn. “pledge” onderschreven. Met deze
pledge (belofte) verklaren de steunende particuliere Stichtingen dat familie
dé plek is voor een kind om op te groeien. Zij roepen andere ngo’s,
bedrijven, kerken en scholen op te investeren in familiegerichte zorg.
Opvang kinderen in weeshuizen hoort daar niet bij. Meer informatie hierover
op: www.bettercarenetwork.nl
◆Financiële verantwoording
Op 11 december 2019 zit in de sponsorkas € 7.378,- (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2019-2020 zijn er in totaal 89 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 50 meisjes
en 39 jongens.
77 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. (10 van hen worden door

Looking-Forward Verenigd Koninkrijk (UK) ondersteund)
Nog 12 leerlingen zijn beschikbaar voor support. (± €200,- p/jaar)

Bijzondere inkomsten: € 200,- als eenmalige donatie
Er waren geen (onvoorziene) bijzondere uitgaven.
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,
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