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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
De Corona-pandemie treft ons allemaal, overal over de hele
wereld. Mensen verliezen hun zekerheden, zoals inkomen, werk, ontspanning, sport en
vakantieplannen. Extra risicofactoren worden ons aangemeten. Sociale gewoonten moeten
aangepast worden. Afstand van elkaar houden is de norm. Alles is ongekend ingrijpend.
Voor het eerst maken wij een levensbedreigend virus mee. In Vietnam (en heel Azië) hebben
ze dat al eerder meegemaakt, SARS in 2002 en MERS in 2012. Handelend uit ervaring
gingen de grenzen in Vietnam eind januari direct dicht. De communistische overheid besliste
bij het eerste besmettingsgeval dat alle scholen, bedrijven, hotels, restaurants, markten en
winkels (uitgezonderd supermarkten) dicht moesten. De mensen moesten thuis blijven. Een
complete Lock-down dus.
Het heeft gewerkt; er zijn (officieel) slechts 328 Covid-19 besmettingen gemeld en géén
sterfgevallen. Anderzijds is de economie ingestort. Bijna niemand heeft nog werk en dus
geen inkomen. De overheid heeft beloofd om iedere werknemer 1,8 miljoen Dong (70 euro)
per maand uit te keren, maar alleen overheidspersoneel heeft een geregistreerde baan. Van
onze gezinnen, welke boeren, dagloners, bouwvakkers en fabriekspersoneel zijn heeft tot nu
toe nog niemand iets ontvangen. Er heerst nu grote armoede bij veel gezinnen.
Ons fonds kan slechts een beetje helpen. Alhoewel de scholen dicht waren vanaf TET/ Lunar
New Year eind januari en de leerlingen dus geen les konden krijgen, hebben we het
maandelijkse schoolgeld toch doorbetaald. Februari en maart hebben ze dat op een locatie
buiten school ontvangen en begin mei hebben de L-F-managers Thanh en Thuy het
schoolgeld voor april en mei gebracht.
De leerlingen hebben toen als extra
een flacon desinfecterende zeep
gekregen (30.000VND/€1,20).
Half mei gingen de scholen weer
open. Men heeft toen geprobeerd de
klassen te halveren en te verdelen in
een ochtend- en een middaggroep.
Leerlingen en onderwijzers moesten
mondkapjes dragen. Deze proef is na
een week gestopt. Het was
onmogelijk om voor alle leerlingen een
plaats te maken. De scholen zitten al
overvol, veel klaslokalen worden al
dubbel gebruikt en veel klassen bestaan al uit bijna 40 leerlingen.
Op 20 mei vervielen in heel Vietnam de restricties. Fabrieken, winkels, hotels ect. mochten
weer open. Scholen hebben weer normale klassen en lestijden, mondkapjes zijn niet meer
nodig. Laten we hopen dat dit goed gaat. Het Corona-virus hangt nog steeds in de lucht.
De overheid kon niet anders. De economie moet uit het dal en het schooljaar kan anders niet
meer afgemaakt worden. In plaats van eind mei is het schooljaar pas geëindigd op 15 juli,
midden in de hete zomer, met dagtemperaturen die oplopen tot ruim boven de 30 graden.

Tijdens de eindejaarceremonie op hun school hebben
al onze leerlingen van de L-F managers de
schoolboeken voor het komende schooljaar ontvangen.
In totaal hebben 31 extra leerlingen ook hun
schoolboeken van ons fonds gekregen. We doen dit als
vriendschapsgebaar naar de schoolbesturen van de
meewerkende scholen.
◆Voor buitenlanders is Vietnam nog steeds gesloten.
Wij kunnen dit jaar niet op bezoek bij onze leerlingen.
De organisatie van ons project is nu zo goed dat het
geen problemen hoeft te geven. Onze plaatselijke managers Thanh, Thuy, Hiep en Chi
kunnen ons deel van de schooljaarwisseling correct overnemen, maar wij vinden het heel erg
jammer dat we geen afscheid kunnen nemen van de minstens 10 leerlingen die ons fonds
gaan verlaten. De evenzovele nieuwkomers in Looking-Forward zullen we niet ontmoeten en
we kunnen bij hen nu niet op huisbezoek gaan. De L-F-managers en schoolbesturen zullen
zorgdragen voor de gegevens en foto’s. Dit jaar moeten we het hiermee doen. Zodra het
weer verantwoord is om naar Nha Trang/ Dien Khanh te reizen, zullen we zeker gaan. Ook
het tweejaarlijks dagje uit met alle L-F leerlingen laten we nu niet door gaan.
◆Tot nu toe betalen alle sponsors en persoonlijke supporters trouw het schoolgeld. Daar
zijn we erg blij mee, want we weten dat voor velen deze Corona-tijd een heel onzekere
periode is. Als uw persoonlijke situatie op dit moment zo moeilijk is dat geen of gedeeltelijk
schoolgeld betaald kan worden, mag dat natuurlijk aangepast worden. Wij hopen dat na
deze onzekere periode de deelname in het schoolgeldproject weer volledig doorgang kan
vinden. De tussentijd vangen we op met het aanwezige tegoed in ons fonds. De leerlingen
zullen er financieel niets van hoeven te merken. Zij moeten op school blijven.
◆Eind mei heeft L-F-leerling Quoc Hien (3-2. MDC.9/ 15 jaar) zijn linker hand gebroken
tijdens de gymles op zijn school (Mac Dinh Chi). Bij ons zou de schoolverzekering de
ziekenhuiskosten waarschijnlijk volledig vergoeden. In Vietnam ligt dat echter een stuk
ingewikkelder. Ten eerste moeten alle ziekenhuiskosten VOORAF betaald worden, onder het
mom: geen geld- geen operatie e.d.. De kwaliteit van de behandeling is afhankelijk van de
beschikbaarheid van geld. Ten tweede moet de persoonlijke verzorging, zoals wassen en
eten, gedaan worden door een familielid die ook in het ziekenhuis dient te verblijven. Ten
derde krijgt men veel (te veel) medicijnen
voorgeschreven die men moet kopen bij een van de vele
commerciële apotheken bij de ingang van het ziekenhuis.
Onduidelijk is gebleven wat de schoolverzekering voor
Hien kon betekenen/vergoeden. Er is onder de
leerkrachten en de leerlingen van de Mac Dinh Chi school
een geldinzameling gehouden. Het
is bij een calamiteit met een leerling
of leraar de gewoonte om
(symbolisch) een keer niet te
ontbijten en de geldwaarde van dit
ontbijt in een collectebus te
stoppen. Zeker niet iedereen zal/kan dit doen en de waarde ligt niet
hoger dan 5000 Dong/±€0,20. Onze plaatselijke managers Thanh en
Thuy hebben ons foto’s van 3 ziekenhuisrekeningen gestuurd met een
totaal van 5.500.000 Dong/±€220,- met de vraag erbij of LookingForward ook kan bijdragen in de onkosten voor Hien’s operatie van zijn
hand? De basis van ons project is schoolkosten.

Soms moeten we dit echter ruimer zien. Twee L-F-leerlingen (Hong Nhung en Thi Nga)
krijgen extra geld voor (gezonde) voeding, omdat ze ondervoed zijn. We hebben ook al een
paar keer geld gegeven voor een fiets om naar school te kunnen komen en twee keer een
gaskookplaat om het zeer ongezonde koken op hout in huis te stoppen. Al deze extra kosten
betalen we uit onze zgn. “algemene pot” die gevuld wordt door extra eenmalige donaties.
Quoc Hien woont met zijn jongere broertje en zijn moeder bij zijn grootouders. Hien’s vader
is overleden. Zijn moeder moet als dagloner voor vijf gezinsleden de kost verdienen, wat
meestal niet meer oplevert dan 30.000-40.000 Dong per dag, als er al werk is. Wij hebben
besloten om als noodhulp 2 miljoen Dong/ ± € 80,- bij te dragen. Thanh en Thuy zijn naar
het huis van Hien gegaan en hebben het geld aan de opa gegeven (moeder was aan het
werk). Onze managers kregen van de grootouders en van Hien de opdracht mee om de
Looking-Forward organisaties heel hartelijk te bedanken!
De persoonlijke supporters van Quoc Hien hebben wij volledig geïnformeerd, zoals wij dat
altijd beloofd hebben aan alle sponsors. De persoonlijke supporters hoeven geen extra
kosten voor “hun” leerling(e) te betalen. Dat doet de ”algemene pot”.
◆Zoals in de vorige Nieuwsbrief te lezen was, ben ik (Johan) vorig jaar met
de trein naar huis gekomen. Deze reis van 13.000 km. via China en Rusland
heb ik in een boek beschreven en met veel foto’s geïllustreerd. Het verhaal
bevat veel aanverwante persoonlijke aspecten en ik heb het boek opgedragen
aan mijn vader die, toen ik 12 jaar was, verongelukte. Voor geïnteresseerden
bied ik dit boek fysiek ter leen aan of digitaal te mailen.
◆ Financiële verantwoording
Op 18 juli 2020 zit in de sponsorkas € 6.878,14 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2019-2020 waren er in totaal 87 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 47
meisjes en 40 jongens. 69 leerlingen hebben een persoonlijke supporter, waarvan
10 leerlingen door Looking-Forward United Kingdom.
Nog 18 leerlingen zijn beschikbaar voor persoonlijk support.
Bijzondere donaties: € 280,40 inzameling bij crematie familielid,
€ 300,- uit naam van de kleinkinderen van een sponsor,
€ 200,-- van een sponsor helemaal uit Japan.
We hebben enkele extra donaties ontvangen i.v.m. het Covid-19 virus.
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 2019 zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Percentage kosten projectbeheer en fondsadministratie t.o.v. inkomsten in 2019 = 5,4%
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