Nieuwsbrief 16, 7 december 2016
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
“Everybody belongs to the World

and the World belongs to everybody”
“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”
Dit refrein van het liedje van Nederlandse band The Scene/ zanger Thé Lau heb ik gebruikt
in mijn kleine toespraak tijdens de officiële openingsceremonie van het schooljaar 2016-2017
op 5 september op de Mac Dinh Chi secondary school in Dien Son. Sinds een paar jaar mag
ik als vertegenwoordiger van Looking-Forward schoolgeldfonds op de samenwerkende
scholen tijdens deze bijzondere (communistische) ceremonie ook een woordje tot het
schoolbestuur en de leerlingen richten. Ons schoolgeldproject moet en wil zich distantiëren
van politiek, religie en van de inhoud en uitvoering van het onderwijs in Vietnam.
Door het refrein van dit liedje aan te halen kon ik veilig (toegestaan) aandacht vragen voor
ons grootste algemene belang: de zorg over onze gezamenlijke ene wereld. De kern van dit
liedje is dat iedereen persoonlijk medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze planeet
en samenleving.

Dus:

-

TAKE GOOD CARE OF YOUR WORLD
TAKE GOOD CARE OF VIETNAM
TAKE GOOD CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF
Ik deed mijn toespraakje in het Engels, wat hooguit 5
personen konden verstaan. Lerares Engels, mevrouw Thuy,
vertaalde mijn woorden direct voor de andere aanwezigen
(Thuy is de contactpersoon voor ons project op de Mac
Dinh Chi school). De 800 leerlingen bedankten ons met een
luid applaus en van directeur mevrouw Kim Nga kregen we
een mooi bloemstuk.

Dit schooljaar (2016-2017) hebben we in totaal 15 nieuwe
leerlingen in ons project, waarvan 6 op deze school. De week voor deze ceremonie hebben
we deze 6, door het schoolbestuur geselecteerde leerlingen-in-nood, thuis bezocht om hun
leef- en woonsituatie te bekijken en hen officieel toe te laten tot het Looking-Forward
project.
Er is toen iets heel bijzonders gebeurd!
De groep vrienden van onze overleden zoon Paul vroegen ons of zij gezamenlijk ook een
leerling mochten supporteren. Wij waarderen dit bijzondere gebaar erg en dachten dat een
jongetje de beste keuze zou zijn voor de vrienden van Paul. De 6 nieuwe leerlingen van de
Mac Dinh Chi school zijn 4 meisjes en 2 jongens. Eén van de jongens was minder verlegen
en sprak een beetje Engels. We besloten om hem, Minh Man, toe te wijzen aan de

vriendengroep. Als we later van zijn school zijn gegevens doorkrijgen, blijkt
Man geboren te zijn op dezelfde datum als Paul, nl. 21 november!
De meeste mensen in Vietnam zijn Boeddhisten. Volgens hen sterft alleen
het lichaam, niet de geest; die blijft altijd bij ons; zou deze dezelfde datum
gewoon toeval zijn?
In het schooljaar 2016-2017 heeft ons schoolgeldproject 87 leerlingen; 4
meer dan het vorige schooljaar. De leerlingen zitten voornamelijk op 6 scholen in Nha Trang
en Dien Khanh. Ieder jaar in augustus-september zijn wij op deze scholen aanwezig om
nieuwe L-F-leerlingen te verwelkomen en afscheid te nemen van de leerlingen die ons
project moeten verlaten. Het overgrote gedeelte verlaat ons project met het einddiploma
highschool (12e klas) op zak.
Het is heel bijzonder om “onze” leerlingen te zien veranderen in de jaren dat ze in ons
project zijn. Als ze bij ons komen zijn ze meestal erg jong en erg timide. Ieder jaar zien we
ze groter en minder verlegen worden. Op de highschool worden het pubers van 15-17 jaar
en zijn vol zelfvertrouwen over hun toekomst. We zien echt geen verschil meer met hun
klasgenootjes; ze hebben dezelfde moderne uitstraling en dezelfde wensen en
mogelijkheden tot verder studeren.
Hierbij hebben we 2 foto’s geplaatst van Nhu’ Truc en Kim Phi met mede L-F-leerlingen.
De eerste foto is gemaakt in 2010 toen zij opgenomen werden in Looking-Forward. De
tweede foto is van 23 augustus jl., toen Truc en Phi (en Thien, Truong, Hieu, Nhung en Tin)
de afscheidsbonus van 2 miljoen Vietnamese Dong
(±80 euro) kregen.
Truc zit nu op Nha Trang University en studeert daar
Engels. Phi doet Toerisme op College.
Ook de andere 5 Hoa Hoang Tham highschool
gediplomeerden zijn een vervolg- / beroepsopleiding
gaan volgen; Nhung zelfs op een universiteit in Ho Chi
Minh-stad (Saigon).
We zijn heel trots op “onze” leerlingen!
Het is heel jammer te moeten vertellen dat 2 leerlingen
die vorig jaar ons L-F-project hebben verlaten, hun
vervolgstudie hebben moeten
afbreken, omdat ze zwanger zijn
geraakt. Statistieken in Vietnam
tonen aan dat onder elke 100
meisjes, bijna 3 meisjes zwanger
worden tijdens hun tienerleeftijd.
Abortus is toegestaan in Vietnam
tot 12 weken. Abortus wordt veel
toegepast bij zwangerschappen bij
tienermeisjes, maar nog steeds
ook als geslachtselectie (liever een
jongen dan een meisje).

Met de moderne scantechnologie kan in een vroegtijdig stadium het geslacht vastgesteld
worden. Er is geen algehele geboortebeperking in Vietnam, maar iemand met een baan bij
de overheid (ook onderwijs) mag maar 2 kinderen hebben.
Wie ons heeft gevolgd op de Looking-Forward
website “Reisverslagen”, tijdens ons bezoek in
augustus –september jl., heeft de foto’s gezien
van de grote begraafplaats van ongeboren en
vroeg-gestorven baby’s. Op een heuvel buiten
Nha Trang, verscholen achter bomen, ligt de
begraafplaats “The Angels Family”, waar een
man in 10 jaar tijd meer dan 10.000 babylijkjes
met liefde heeft begraven. Hij haalt de
foetussen bijna dagelijks op bij abortusklinieken
in en om Nha Trang. Op ieder grafje staan
plastic bloemen en er is zachte serene muziek te
horen. Het was heel, heel indrukwekkend om
tussen deze minigrafjes te lopen.
Gelukkig mogen de 2 baby’s van onze ex-L-F-leerlingen wel geboren worden. Eén is zelfs al
geboren; de andere komt in juni.
Het is niet makkelijk ons schoolgeldproject te managen in Vietnam. De omgangsvormen, het
Boeddhisme, het bijgeloof, de taal, het schoolsysteem, de verwachtingen zijn ons vreemd.
Wij willen soms teveel, te snel. We willen seksuele voorlichting en milieubewustzijn. We
willen een gezond leven voor onze leerlingen. L-F-manager mevrouw Hiep doet haar best
voor ons in Vietnam. We moeten geduld hebben en onze zegeningen tellen: al bijna 20
leerlingen-in-nood die hun reguliere schoolopleiding hebben kunnen afmaken, bijna allemaal
zijn ze aan een vervolg-/beroepsopleiding begonnen; 87 kinderen die ook die kans krijgen;
de schoolboeken, de kleding met TET/Lunar Newyear, het geweldige dagje uit, de fiets, het
schooluniform, het extra eten voor ’n ondervoede leerling en nog veel meer! Alles dankzij het
L-F-stichtingsbestuur, mevrouw Hiep, Steve in Engeland, de meewerkende schoolbesturen in
Nha Trang en Dien Khanh en natuurlijk de sponsors en vrienden van Looking-Forward!
Financiële verantwoording
Op 5 december 2016 zit in de sponsorkas € 5.706,19 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal 87 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 53 meisjes
en 34 jongens.
78 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. (10 van hen worden door Looking-Forward

Verenigd Koninkrijk (Engeland) gesupporterd)
Nog 9 leerlingen zijn beschikbaar voor support.
Bijzondere inkomsten: Donatie Charitas Dongen € 124,31
Bijzondere uitgaven: 2-jaarlijks dagje uit met alle L-F-leerlingen, ±€ 1100,Privé-kosten worden goed gescheiden gehouden van de Looking-Forwardgelden.
Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.
Het beleidsplan en de stichtingsstatuten zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Bedankt voor het steunen van het Looking-Forward schoolgeldproject in Vietnam,

WIJ WENSEN U EEN GOED EN GEZOND
Lidy en Johan Verschuren,
E-mail: info@looking-forward.nl , Website: www.looking-forward.nl
IBAN: NL15RABO 01360.36.562, ten name van: Stichting Looking-Forward
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