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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
In deze nieuwsbrief valt helaas weinig positiefs te melden.
Dit zal de laatste nieuwsbrief zijn, omdat ons prachtige schoolgeldproject helaas
opgeheven moet worden.
Velen zullen het inmiddels weten, maar anderen nog niet, dat ik, Johan, ernstig ziek
ben geworden. In januari is bij mij uitgezaaide longkanker geconstateerd. In eerste
instantie leek de chemo- en immuunbehandeling heel goed aan te slaan, maar begin
september bleek dat na een scan toch niet en is de longkanker helemaal terug
zonder uitzicht op langdurige genezing.
We zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat er geen andere oplossing is dan de
stichting op te heffen. Overdragen aan iemand anders is naar onze inschatting
onmogelijk. Uit de 13 jaar ervaring met de organisatie weet ik hoeveel tijd en
aandacht er in gaat zitten. Ik heb bijna dagelijks contact met de plaatselijke
managers Thanh en Thuy, met leerlingen en met leerlingondersteuners.
Ik houd de leerlingenadministratie actueel, reken iedere 2 maanden het schoolgeld
en meer voor de 85 L-F-leerlingen uit en stuur het op. Als de foto’s van de schoolgeldoverhandiging binnen komen, stuur ik die door naar de leerlingondersteuners.
Iedere zomervakantie spenderen Lidy en ik aan de ontmoetingsreis naar Vietnam.
Het is erg genoeg niet realistisch om te denken dat de stichting voortgezet kan
worden. We moeten een goed (voortijdig) einde organiseren.
We hebben als bestuur berekend dat wanneer de supporters tot november 2021 hun
‘verplichtingen’ nakomen, er voldoende geld in de kas
zit waarmee we onze ‘verplichtingen’ kunnen
nakomen aan de 85 L-F-leerlingen voor het hele
nieuwe schooljaar 2021-2022. De 17 nieuw
geselecteerde arme leerlingen van vorige maand (die
toen nog van niets wisten) kunnen dan dus één heel
schooljaar ondersteund worden.
We hebben deze oplossing met de plaatselijke
managers Thanh en Thuy besproken.
Eerst wilden ze de slechte afloop van mijn ziekte niet
geloven/accepteren. Ze bleven mij beterschap
wensen en voor mij bidden. Sinds vorige week
begrijpen ze de noodzaak tot handelen. Ze hebben
toegezegd er alles voor te doen om de afsluiting goed
te laten verlopen. Vorige week hebben de leerlingen
hun schoolgeld september-oktober ontvangen en

hebben Thanh en Thuy de leerlingen en de scholen ingelicht. Sindsdien krijgen we
vele tekenen van medeleven binnen, zoals 7 lieve korte filmpjes van groepjes
leerlingen die mij sterkte en beterschap wensen.
De planning is om voor 31 december aanstaande alle schoolgeld over te maken naar
manager Thanh zodat het Nederlandse Looking-Forward-fonds leeg is en de stichting
per 1-1-2022 opgeheven kan worden. Thanh zal dat fonds beheren en daarvan
iedere 2 maanden het schoolgeld betalen en samen met Thuy overhandigen. Het
restant wat dan eventueel nog overblijft krijgen de leerlingen om schoolboeken te
kopen voor het nieuwe schooljaar. Alle gelden zullen aan de leerlingen besteed
worden.
Dus, als jullie, supporters van een leerling(e) en donateurs, de komende maanden
het laatste schoolgeld naar ons fonds overmaken, dan regelen wij de verantwoorde
beëindiging.
Een complicatie die erbij gekomen is het geëxplodeerde
aantal coronabesmettingen van de laatste maanden in
Vietnam, onder andere in “onze provincie Khanh Hoa”. Nu
in oktober zijn er meer dan 10.000 nieuwe besmettingen
en 200 doden per dag in heel Vietnam. De laatste 3
maanden is er een complete lockdown geweest waarbij
iedereen binnen moest blijven, dus geen werk en dat
betekent daar geen inkomen.
Er zijn slechts 4 miljoen van de 100 miljoen Vietnamezen
ingeënt. Het vaccin wordt/is toegediend aan politici,
medici, politiemensen, militairen en onderwijs-personeel.
Pas 10 juli jl. is de overheid een grote, trage
vaccinatiecampagne gestart voor het gewone volk.
Per 30 september is de binnenlandse lock-down opgeheven en kunnen de mensen
weer naar het werk en zijn de scholen geopend. Het is de bedoeling dat de
leerlingen online leren op hun telefoontje, wat natuurlijk niks uithaalt in de kleine
eenvoudige woninkjes.
De managers Thuy en Thanh mochten 30 september naar de scholen komen, waar
zij het schoolgeld en het geld voor schoolboeken aan de Looking-Forward-leerlingen
hebben kunnen geven. Ze hebben toen de 17 nieuwe L-F-leerlingen ontmoet (de
huisbezoeken mogen voorlopig niet plaatsvinden).Voor sommige gezinnen heeft de
corona lock-down zoveel impact gehad dat Thanh ter plaatse heeft besloten enkele
leerlingen extra geld te geven.
Van de supporters van een leerling die afgelopen schooljaar de opleiding hebben
beëindigd gaan we geen nieuwe leerling bij naam plaatsen.
Heel triest om juist op dit moment genoodzaakt te zijn om met de ondersteuning van
de arme leerlingen te moeten stoppen.

Ik had nog graag de 20 jaar volgemaakt, omdat het zoveel voldoening en
vriendschap heeft opgeleverd.
Als laatste lichtpunt kregen we deze week te horen dat ik ben ingeloot voor een
experimentele behandeling in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Natuurlijk hopen
we hier het vreselijke tij nog mee te keren, maar het zal sowieso te weinig zijn om
Looking-Forward niet te hoeven stoppen.
Dank jullie allen voor jullie jarenlange trouwe support.

Financiële verantwoording
Op 1 oktober 2021 zit in de sponsorkas € 7.238,54 (incl. vooruitbetaalde
schoolgelden).
Schooljaar 2021-2022 zitten er in totaal 85 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen =
43 meisjes en 42 jongens. Ongeveer 50 leerlingen hebben een
persoonlijke supporter, waarvan 11 leerlingen door Looking-Forward
United Kingdom.
Bijzondere donaties:
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 2020 zijn zichtbaar op onze L-Fwebsite.
Percentage kosten projectbeheer en fondsadministratie t.o.v. inkomsten in 2020 =
5,4%
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