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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Is er echt uitzicht op een einde aan de Corona-pandemie?
Over een paar weken starten hier de inentingen met een vaccin.
We vragen ons af, wanneer zullen in Vietnam onze leerlingen en hun familie gevaccineerd
worden? Wanneer is de wereld vrij van dit ziekmakende/dodelijke virus?
Toen we vorige week vertelden aan Hao dat het vaccin er spoedig aan kwam, vroeg zij
meteen: “Hoe duur is dat vaccin dan? “. Ik had er moeite mee om haar te vertellen dat deze
inentingen voor ons gratis zullen zijn. We zijn hier tegen ziektekosten verzekerd. In Vietnam
is er ook wel een ziektekostenverzekering, maar zeker niet iedereen heeft die en de
verzekering vergoedt niet alles en dan nog maar voor 50%. We hebben ook meermalen
gehoord dat de ziektekosten voor verzekerden extra worden verhoogd.
Vietnam heeft tot nu toe de Corona-pandemie heel streng aangepakt. Het land is al vanaf
eind januari op slot voor buitenlanders. Ieder binnenlandse besmetting wordt keihard
aangepakt met opsluiting van de geïnfecteerde in totale quarantaine en ontsmetting van
zijn/haar omgeving. Tot begin december zijn er maar 1307 besmettingen en 35 overledenen
aan het Covid-19 virus. Als de overheid verstandig door wil gaan met de bestrijding, dan
dient ze de vaccinaties gratis te verstekken. Anders zullen vele arme mensen, met andere
prioriteiten, dit extra geld niet (er voor over) hebben, weten wij.
Door de strenge aanpak is binnen Vietnam wel veel doorgegaan. Natuurlijk niet het
economisch zeer belangrijke toerisme. Maar wel de handel, bouw en gelukkig ook het
onderwijs. Toch zijn veel mensen hun werk (bv. in restaurants, hotels en taxi’s) kwijtgeraakt.
Doordat de Westerse wereld in Corona tijd minder kocht, zijn er veel minder schoenen,
kleding, televisies etc. in Vietnam besteld. Het land draait op een lager tempo wat maakt dat
iedereen lijdt.
Ook “onze” Hao (32) bijvoorbeeld. Die werkt als verpleegster in het provinciaal
Khanh Hoa ziekenhuis, kan minder uren werken omdat er minder patiënten
mogen komen. In Vietnam krijg je alleen gewerkte uren betaald. Voor Hao
komt deze inkomensterugval erg ongelegen. Hao woont bij haar ouders in een
huisje in de sloppenwijk HaRa. De overheid is deze sloppenwijk aan het
opruimen. Hao denkt dat hun huisje binnenkort aan de beurt is om platgewalst
te worden. Haar familie zal dan moeten verhuizen naar een eenvoudige
flatwoning aan de rand van de stad. Ver weg van Hao’s ziekenhuis, het
restaurant waar haar moeder de afwas doet en de werkplekken van haar twee
broertjes Du (bewaking) en Lich (huishoudelijke dienst hotel).
We moeten al deze ontwikkelingen volgen op afstand. We kunnen niet veel anders doen dan
op tijd het schoolgeld aan de leerlingen geven. Gelukkig verloopt dat zonder problemen.
Onze managers, de dames Thanh en Thuy (lerares/manager Chi is met pensioen gegaan),
hebben in september onze taken voortreffelijk overgenomen. Zij hebben afscheid genomen
van 7 leerlingen die klaar waren met de 12-jarige reguliere schoolopleiding. 3 leerlingen zijn
gestopt en 3 zijn naar een andere school gegaan. Voor deze 13 Looking-Forward-verlaters
hebben Thanh en Thuy exact 13 nieuwe leerlingen toegelaten tot ons schoolgeldproject. We
ondersteunen weer 85 leerlingen Ze hebben zich precies aan de regels gehouden. Chapeau!

Per september zitten al onze leerlingen op scholen in de gemeente Dien Khanh. De L-Fleerlingen op de Cao Thang secondary in de stad Nha Trang zijn overgenomen door de Quan
Am foundation uit Nieuw Zeeland. We hebben manager, mevr. Hiep, op afstand bedankt
voor haar jarenlange werk voor ons project. Als we volgend jaar terug kunnen, zullen we
haar zeker nog fysiek bedanken.
Normaal gaan we om de 2 jaar met alle L-F-leerlingen een dagje uit naar een pretpark. Dit
jaar is het er dus niet van kunnen komen. Dat is heel jammer, want op zo’n dag leren we
elkaar op een informelere/vrijere manier kennen. De leerlingen worden op die dag door ons
en alle meegekomen begeleiders/leerkrachten gezien als een grote familie. Ze zijn dan blij
om bij Looking-Forward te behoren.
We zullen het uitgespaarde geld reserveren om eventueel de inentingen tegen het Covid-19virus te kunnen betalen.
We hebben dit jaar ook geen nieuwe
portretfoto’s kunnen maken voor de
persoonlijke supporters. Die zullen het
dit jaar moeten doen met de
groepsfoto’s die onze managers maken
iedere 2 maanden als zij het schoolgeld
brengen.
Al met al, ook voor ons project een
heel vervelend jaar. Gelukkig gaan de
belangrijkste dingen toch door. De
leerlingen zitten op school en krijgen
hun schoolgeld.
◆ Financiële verantwoording
Op 8 december 2020 zit in de sponsorkas € 7.889,52 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2020-2021 zitten er in totaal 85 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 51
meisjes en 34 jongens. 67 leerlingen hebben een persoonlijke supporter, waarvan 11
leerlingen door Looking-Forward United Kingdom.
Nog 18 leerlingen zijn beschikbaar voor persoonlijk support.
Bijzondere donaties: € 372,15 collecte oogstdankfeest Charitas Dongen,
€ 200,- door sponsor zonder persoonlijke leerling,
Verschillende extra donaties i.v.m. Corona.
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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