Nieuwsbrief 5, juni 2011
Beste sponsors en vrienden van het schoolgeldproject Nha Trang,
Het is nu ruim 2½ jaar geleden dat we met dit sponsorprojectje in Vietnam zijn begonnen. Het
is spontaan ontstaan vanuit een vakantie met ons gezinnetje in 2008. Toen is gestart met het
betalen van het schoolgeld van 3 kinderen uit een arm gezin waarvan de vader ziek is, zodat
Hao, Du en Lich weer naar school konden. Met steun van jullie, familie, vrienden en
kennissen, is het aantal kinderen dat schoolgeld krijgt inmiddels gestegen naar 30!
Nu is het hoogste tijd onze doelen vast te leggen. 30 kinderen is echt het maximum als we
“onze” kinderen individueel willen kennen en begeleiden. Wij hebben onze 2 Vietnamese
managers 30 nummers gegeven welke zij mogen invullen met kinderen die echt te arm zijn
om hun schoolgeld te betalen. Mrs. Hiep en mrs. Danh, die maandelijks het schoolgeld aan de
kinderen overhandigen, houden zich aan dit aantal.
Met het eindigen van het schooljaar 2010-2011 op 1 juni, is van drie door ons gesponsorde
kinderen (21-1 Ngoc Quy, 27-1 Xuan Hoai en 28-1 Kim Ngan) afscheid genomen. Zij
verlaten de Tran Quang Khai-school. De directeur en mrs. Danh hebben nu 21-2 Vy Hanh,
27-2 Bich Ngan en 28-2 Khanh Nhung voorgedragen voor ondersteuning.
Voor deze in totaal 30 kinderen (22 meisjes en 8 jongens) zoeken we vaste supporter (12-15
euro per maand). Gelukkig hebben al 20 van deze kinderen een vaste sponsor.
Andere (eenmalige) donateurs dragen bij in de schoolgeldkosten van de overige 10 kinderen
en voor eenmalige (school)kosten op de weeshuizen Loc Tho en Kim Son.
Een minimaal bedrag gaat naar organisatiekosten, zoals geldovermakingskosten en
bankrekeningskosten. (het is jammer dat de Rabobank met ingang van 2011 wegens bezuiniging,
gestopt is met de gratis bankrekening voor onze goededoelenrekening. Nu 17,60 euro per jaar)

Onze 2 Vietnamese managers zijn streng in de toelating tot ons schoolgeldfonds. Dat hebben
wij zelf kunnen zien toen wij, Lidy en Johan, in oktober 2010, de woonomstandigheden van
de meeste van “onze” kinderen hebben bezocht. De armoedige leefomstandigheid wordt bijna
altijd veroorzaakt door het ontbreken van een financieel sociaal stelsel in Vietnam, zoals bv.
een ziektekostenverzekering, ontslagregeling en pensioen. Als je in Vietnam gezond bent en
kunt werken gaat het tamelijk goed. Maar als er iets met je gebeurt val je terug in armoede.
Illustratief hiervoor is het verhaal van de nu tot ons fonds toegelaten 27-2 Bich Ngan (14).
Haar moeder werkte als sjouwer in de bouw. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe zulke iele
vrouwtjes sjouwen met zakken cement en volle kruiwagens op hoge nieuwe gebouwen zonder
beveiligend hekwerk en ze naar boven zien gaan op open liftjes. Je durfde echt niet te kijken,
zo gevaarlijk!
2 jaar geleden is Ngan’s moeder gevallen en overleden. Wat in
Vietnam bijna altijd gebeurt, is dat de vader na het overlijden
van zijn vrouw zijn kinderen in de steek laat om met een
andere vrouw een nieuw gezin te stichten. Hij laat zijn
kinderen achter bij de familie van zijn overleden vrouw. Ngan
en haar jongere broertje werden achtergelaten bij opa en oma.
Oma is inmiddels overleden en nu moet opa, zonder pensioen,
zorgen voor deze twee kinderen. Een zus van de moeder geeft
ze wat geld.
Onze manager, mrs. Danh, zei dat de opa moest huilen van
geluk toen zij hem vertelde dat onze kleine organisatie Bich
Ngan vanaf 1 juni ging steunen met haar schoolgeld.

Deze achtergrondverhalen bij de nieuw te supporten kinderen en de goede berichten over
schoolgang van de reeds gesponsorde kinderen maken dat we toch dit jaar al weer terug
willen naar Vietnam. Geheel uit eigen zak betalen we de 2 x 1000 euro reiskosten om van 26
augustus t/m 13 september bij “onze” kinderen te kunnen zijn. Heel bijzonder is het dat, niet
Lidy, maar dochter Vincy met mij(Johan) mee zal gaan. Vincy zal nu ook de vriendschap en
dankbaarheid voelen die de kinderen, de ouders, de managers en mr. Jacky aan ons geven.
Sponsors kunnen voor 26 augustus eventueel kleine cadeautjes of brieven aan ons geven die
wij dan aan “hun” kind zullen geven.
In het begin ondersteunde ons fonds alleen
kinderen in de Zuidvietnamese stad Nha Trang.
Daarom was de projectnaam tot nu toe
“Schoolgeldproject Nha Trang”.
Sinds vorig jaar helpen we ook 6 kinderen in het
nabijgelegen dorp Dien An en 9 kinderen van
de Tran Quang Khai secundaryschool in Dien
Khanh. Daarom hebben wij, in overleg met
onze managers, een nieuwe betere naam voor
ons schoolgeldproject gekozen.
Het is geworden: LOOKING FORWARD, dat
Vooruitkijken betekent. 17-1 Kim Phi heeft
model mogen staan voor ons nieuwe logo.
Tegelijk hebben we een bijpassende website
geopend met het webadres:
www.looking-forward.nl .
Hierop komt in de nabije toekomst alle
informatie over het schoolgeldfonds. De
nieuwsbrieven krijgen een plaatsje en natuurlijk
worden “onze” kinderen voorgesteld.

Andere websites zijn:
www.lidyenjohan.waarbenjij.nu voor het reisverslag van oktober 2010
www.picasaweb.google.nl/johanenlidy voor heel veel Vietnamese foto’s
Financiele verantwoording
Op 4 juni 2011 zit in de sponsorkas …… euro (incl. vooruitbetaalde schoolgelden)

RABO rekeningnummer 13.60.36.562
t.n.v. Johan Verschuren, inzake Vietnamese kinderen
We gaan een flink deel van dit geld straks weer zeer verantwoord uitgeven aan schoolgelden en andere
schoolgerelateerde zaken. Jullie kunnen dit weer (dagelijks) gaan volgen als we terug zijn in Nha
Trang, Dien An en Dien Khanh van 26 augustus t/m 13 september 2011.
We zullen verslag (met foto’s) doen op website: www.lidyenjohan.waarbenjij.nu van het weerzien van
de door onze kleine organisatie ondersteunde arme schoolkinderen.
Bedankt, Lidy en Johan Verschuren (E-mail: johanverschuren@yahoo.com )

