Nieuwsbrief 8, 14 december 2012
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

LOOKING-FORWARD
Het jaar loopt weer ten einde. We willen u graag op de hoogte brengen
hoe het gaat met ons Vietnamees schoolgeldprojectje. Nou ja, projectje?
Per 1 december jl. is Nguyen Phi Hung ons 56e Looking-Forward-kind
geworden. Het wordt haast vanzelf een “Project”.
Eigenlijk vinden wij 56 leerlingen in ons schoolgeldfonds te veel. Het is
nl. noodzakelijk, het meest effectief, het best te organiseren en voor iedereen het leukst om de
kinderen persoonlijk te kennen en te begeleiden. Maar het is ZO moeilijk om NEE te zeggen op de
vraag om hulp als je, een op een, geconfronteerd wordt met de armoede van een kind. En daarbij
melden zich nog steeds meelevende mensen aan die ons project financieel willen ondersteunen. Het
geld komt steeds weer beschikbaar. Ga je dan NEE zeggen?
Wij ontmoetten de 12 jarige Hung voor het eerst, begin september, toen hij
kwam aanfietsen bij de oude Mac Dinh Chi-school. Hung fietste héél
langzaam op een te kleine fiets die totaal versleten was. Hij moest heel
voorzichtig rondtrappen anders schoot de ketting over de versleten
tandwielen. Wij stonden bij deze school te wachten op onze Vietnamese
manager, mrs. Danh. Iets eerder was er een eindje verderop al een meisje
ook met een oude fiets komen staan. Dat zal dan wel Mong Cam zijn,
dachten wij. Toen Danh arriveerde bleek dat te kloppen. Phi Hung en Mong
Cam waren de 2 kinderen van arme ouders die door Danh en de directeur
van de Mac Dinh Chi-school werden voorgedragen om van Looking-Forward
een nieuwe fiets te krijgen. Met z’n vijven zijn we (langzaam) naar de
nieuwe Mac Dinh Chi secundary school gereden. De oude fietsen werden
achter de poort gezet en Danh nam de 2 kinderen achterop haar brommer.
Toen ging het een stuk sneller; volgens Danh kunnen alle Nederlanders goed en snel fietsen. Ja, maar
hier met ruim 30 °C?
Na 2 huisbezoeken hebben we overtuigd besloten om voor Hung en Cam een goede nieuwe fiets aan
te schaffen (kosten ±45 euro, alles er op en er aan), zodat zij in ieder geval op school kunnen komen.
Hun ouders hebben daar duidelijk geen geld voor. Het gezinnetje van Cam had niet eens een rieten
mat om op te slapen (een mat is door een sponsor geschonken).
Vanaf 1 oktober zijn we voor Mong Cam ( vader al 9 jaar blind door een
bedrijfsongeval en daarom geen inkomen) ook haar schoolgeld gaan
vergoeden, omdat voor dit 12-jarige meisje zich een persoonlijke supporter
heeft aangemeld. Per december heeft ook Phi Hung een persoonlijke
supporter, dus heeft ook hij deze maand voor het eerst zijn schoolgeld
(350.000 Dong = ±14 Euro) ontvangen van manager Danh.
Het lukt ons nog goed om de Thao’s, Thu’s en Loan’s, enz. uit elkaar te
houden en hun achtergronden te kennen. Dat komt omdat we ieder jaar
rond 5 september naar Vietnam gaan en al “onze” kinderen thuis bezoeken.
Daarbij houden onze managers ons het gehele jaar goed op de hoogte met
informatie en foto’s van alle leerlingen. Toch hebben wij nu duidelijk bij Danh
en Hiep aangegeven dat we het maximaal aantal leerlingen hebben bereikt
dat ons fonds op persoonlijke basis kan ondersteunen.
In Categorie 1 en 2 zitten de 30 leerlingen waar ons fonds garant staat voor hun schoolkosten totdat
zij de 12 jarige reguliere opleiding hebben voltooid. Al deze 30 kinderen hebben inmiddels een
persoonlijke supporter gevonden.

In Categorie 3 zitten 15 leerlingen die gedeeltelijk schoolgeld krijgen en daarvan zijn er 9 die ook geld
krijgen voor noodzakelijke ontbijtjes. 13 Van deze kinderen hebben ook een persoonlijke supporter in
Nederland.
In Categorie 4 zitten de 11 basisschoolleerlingen van de Dien Dien primary school die gesponsord
zullen gaan worden door Nederlandse basisscholen. De Wegwijzer uit ’s Gravenmoer neemt nu al 4
leerlingen voor zijn rekening. Deze kinderen krijgen aan het begin van iedere maand 250.000 Dong
(±10 Euro) van manager mrs. Danh.
Samen dus 56 leerlingen. Het aantal kinderen in Categorie 1 en 2 blijft 30, maar het aantal in
Categorie 3 kan nog wat stijgen doordat leerlingen naar deze Categorie verhuizen, omdat zij onze 2
middenscholen (Tran Quang Khai en Mac Dinh Chi; schooljaren 6 t/m 9 ) verlaten en naar een
Highschool (10 t/m 12 ) gaan. Pas na hun 12e schooljaar gaat een leerling definitief uit het LookingForwardfonds.
Natuurlijk is het fijn als een Looking-Forwardkind na de 12-jarige
basis-schoolopleiding gaat doorstuderen op beroeps- of hoger
onderwijs (bv. University ), maar ons fonds steunt dat in principe
niet. De kosten hiervoor zijn veel hoger, de controle veel moeilijker
en het uiteindelijke resultaat heel onzeker. Onze Looking-Forward
kinderen zijn van arme afkomst en hebben na afloop van de
vervolgopleiding weinig kans op een echt goede baan, omdat er in
die kringen veel corruptie en vriendjespolitiek is. Als voorbeeld
geven wij hiervoor “onze” Hao. Wijzelf hebben Hao op onze kosten
(honderden Euro’s) een tweejarige verpleegstersopleiding laten
volgen. In oktober is zij geslaagd voor haar diploma. Nu zegt Hao
dat zij zeer weinig kans heeft om hiermee werk te vinden. Wij gaan
proberen haar aan een baan te helpen. Hopelijk komt het nog goed.
Wij kunnen dit dure risico voor een andere persoonlijke sponsor niet
nemen. Dus als een kind de 12-jarige basisopleiding af heeft, zal de
sponsor moeten beslissen: stoppen of (hopelijk voor ons L-F-project ) een ander basisschoolkind de
mogelijkheid geven om te leren lezen, schrijven, etc.. Dat is ons succesvolle hoofddoel.

Het hoofddoel van ons schoolgeldproject is kinderen van arme ouders, welke door
financiële noodgevallen, bv. ziekte, overlijden, weggaan van de vader, extreme
armoede, dreigen hun basisopleiding te moeten stoppen, door de schoolkosten te
vergoeden, toch op school te houden. Ieder kind op deze wereld moet tenminste een kans
krijgen op een goed leven. Leren lezen, schrijven, rekenen, etc. is cruciaal voor zo’n kans in het leven.
Met de Vietnamese economie gaat het beter dan bij ons in Nederland. Elk jaar is er een groei van
meer dan 5%. Ieder jaar als wij in Nha Trang zijn zien wij vooruitgang. Er wordt heel veel gebouwd.
Er komen supermarkten en nog meer grote hotels langs het strand. Wegen worden verhard en er
rijden steeds meer auto’s. De ouders van “onze” leerlingen zijn voor het merendeel kleine boeren of
(land)arbeiders die in het buitengebied (Dien Khanh) wonen. Zij
merken nog weinig of niets van de vooruitgang, behalve dan dat bv.
elektriciteit, benzine, voedsel, ziekenhuis- en schoolkosten telkens
weer duurder wordt (mede door de hoge inflatie van de Dong ).
Velen worden hierdoor armer.
Voor het schoolgeldfonds is alles relatief goedkoop. Schoolgeld kost
14 euro, een schooluniform (Ao Dai) 12 euro, een schooltas 6 euro,
een fiets 45 euro, een ontbijt op school 25 eurocent. Je kunt hier veel
doen met niet erg veel geld. Dat maakt het mede zo moeilijk om NEE
te zeggen bij een vraag om hulp. Dat maakt dat we heel af en toe
ook JA zeggen op een vraag om hulp die niet direct met school te
maken heeft. Zoals de vraag van de vader van Looking-Forwardleerling 38-1DD. Nguyen Xuan Khoa. Zijn vrouw is heel ernstig ziek.
De moeder van de 9-jarige Khoa heeft nierfalen. Er is geen

mogelijkheid/geld voor goede medische behandeling. Hoe lang zij nog te leven heeft is onduidelijk.
De vader moet 2 x per dag naar het 12 kilometer ver liggende ziekenhuis in Nha Trang om zijn vrouw
eten te brengen en te verzorgen. Hij kan nagenoeg niet op het land werken en verdient dus bijna
niets meer. De buren geven deze familie in nood te eten, maar er is niet eens genoeg geld voor
benzine voor de brommer om naar het ziekenhuis te rijden. Ons fonds staat nu garant voor deze
benzine (8 euro per maand ), zodat de vader en toch ook Khoa en zijn iets oudere broer, naar de
doodzieke moeder kunnen gaan. We wensen deze familie veel sterkte!
Extra kosten zoals deze worden betaald uit het algemene fonds dat gevuld wordt met eenmalige
donaties en vaste periodieke donaties van Looking-Forward-vrienden. Wij denken dat we deze
bijzondere uitgave mogen doen. Het is een uitgave recht uit het hart!
Van 17 augustus t/m 11 september zijn wij, Lidy en Johan, weer op bezoek geweest bij “onze”
kinderen in Nha Trang en Dien Khanh. Alles is weer dagelijks te volgen geweest op onze LookingForward-website. Daar heb je ook kunnen zien/lezen dat onze dochters Vincy en Jiska met hun 2
vrienden ons schoolgeldproject bezocht hebben. Tijdens hun vakantierondreis door Vietnam zijn zij 5
dagen in Nha Trang en Dien Khanh geweest. Samen hebben we het weeshuis Loc Tho bezocht om
lesboekjes Engels uit te delen. Het salaris (100 euro per maand/ 50 leerlingen) van de lerares Engels
wordt voor een jaar betaald door ons fonds. Jiska en Vincy hebben bijna alle Looking-Forwardleerlingen ontmoet, thuis, op school of tijdens de bijzondere stranddag bij Wonderpark. Het is fijn dat
zij nu echt weten waarover wij, hun ouders, het hebben als wij praten over bv. die Thao, die Thu of
die Loan en alle andere leerlingen. Zij hebben ook onze 2 fantastische Vietnamese managers mogen
ontmoeten, mrs. Hiep en mrs. Danh.
Onze wens is dat al onze Looking-Forward-vrienden eens de leerlingen mogen ontmoeten. Zij zullen
dan ervaren dat hun donaties voor het schoolgeld noodzakelijk zijn, maar dat hun liefde voor het
ondersteunde kind veel meer betekent
dan alleen maar wat geld.
Het uitstapje naar het strand hebben
we dit jaar voor het eerst
georganiseerd als dank voor de studie
inzet van de 36 leerlingen van Danh.
Hopelijk is er volgend jaar voldoende
geld ( €6 p/kind) in het fonds om alle
56 kinderen een dagje mee uit te
nemen, ook die van Hiep.
Financiële verantwoording
Op 10 december 2012 zit in de
sponsorkas € xxxx (incl.
vooruitbetaalde schoolgelden).
Weer een hoger bedrag dan een half jaar geleden. Dit komt vooral omdat het aantal Looking-Forward
kinderen flink is gestegen en daarmee gelukkig ook het aantal persoonlijke supporters (56 leerlingen
= ± 700 euro per maand). Ook gaat het goed met eenmalige donaties die we hoofdzakelijk inzetten
voor onze kleine andere projecten (zie website/projecten). We hebben bij ons bezoek in augustusseptember zo’n 2400,- euro uitgegeven aan schoolgeld en school gerelateerde zaken. Wij houden de
privé-kosten goed gescheiden van de Looking-Forwardgelden. Alle sponsors kunnen volledige inzage
krijgen in de L-F-boekhouding.
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