Nieuwsbrief nr. 2, 20 december 2009
Beste vrienden en schoolgeldsponsors van onze kinderen in Nha Trang in VIETNAM
Op het eind van dit jaar willen wij jullie even bijpraten over ons schoolgeldproject in Vietnam.
Wij ervaren dit schoolgeldproject als een, misschien klein, maar warm gebaar naar onze arme
medemens. Als we horen hoe dankbaar Hao, Lich, Du, Ha, Kieu, Thiên, Lac, Trang, Phat en Uyen
en hun ouders zijn dat ze (weer) naar school kunnen dankzij financiële ondersteuning van de
Nederlandse sponsors voelen wij dit als een warm, sociaal geluk.
Door hun communistische/Aziatische trotse houding van eigenwaarde laten ze niet altijd openlijk
hun dankbaarheid merken, maar toen we in Nha Trang waren hebben we duidelijk mogen
ondervinden hoe blij ze waren met de financiële ondersteuning.
Samen ondersteunen we nu deze 10 zeer verschillende kinderen in hun weg naar volwassenheid en
toekomst, door betaling van hun schoolgeld. Voor de Vietnamese armoede een druppel op de
gloeiende plaat, maar voor deze paar kinderen van enorm belang.
In Vietnam is honger niet het grootste armoedeprobleem. Het is een groen land met voldoende
water. Om uit te leggen wat het armoedeprobleem van Vietnam wel is hebben wij een recent verhaal
van VietnamNews zo goed mogelijk vertaald:

ARMOEDE IS:
Bijna de helft van de kinderen in Viêt Nam onder 16 jaar leeft in armoede.
Het effect van armoede op kinderen is groter dan op volwassenen, omdat hun basis behoeften
anders zijn. Zij hebben andere voedingsbehoeften in hun ontwikkelingsstadium en de rol van
onderwijs is cruciaal. Armoede heeft daarom een negatief effect op de mentale en psychische
ontwikkeling van kinderen.
Er is een per land gespecificeerde multi-dimensionale standaard meetmethode voor armoede van
kinderen. Deze standaard beoordeelt: onderwijs, goede voeding, gezondheid, onderdak, water en
hygiëne, kinderarbeid, ontspanning, sociale insluiting en bescherming tegen over meerderen.
Een kind wordt beschouwd te leven in armoede als zijn behoefte in minimaal 2 van de 8 armoede
definities tekort schiet. Beoordeeld naar de meetlat van de multi-dimensionale benadering van
kinderarmoede blijkt dat sommige kinderen dan wel niet in gezinnen met een echt laag inkomen
leven, maar toch moeten worden beschouwd als leven zij in armoede. Zij zijn verstoken van
basisbehoeften, bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, of goede voeding.
De meest belangrijke behoeften voor kinderen zijn water en hygiëne, ontspanning en gezondheid.
Meer dan een van de drie kinderen is niet volledig gevaccineerd op de leeftijd van 5 jaar. Bijna de
helft van de kinderen hebben geen toegang tot hygiënische sanitaire voorzieningen thuis en tweederde van alle kinderen hebben geen kinderboeken om te lezen.
Als kinderen opgroeien in armoede hebben ze meer kans om arm te blijven als ze later volwassen
zijn. Terugdringen van kinderarmoede beschermt niet alleen een kinderleven vandaag, maar werkt
ook mee aan vermindering van volwassenenarmoede op de lange termijn .
Toen de 15-jarige zoon of Nguyen Thi Gai, een boerin in de noordelijk bergachtige provincie of
Hoa Binh, stierf nadat hij ernstig gewond was geraakt in een constructie werkplaats, zeiden de
dokters in het ziekenhuis dat haar zoon bijzonder zwak was door ondervoeding en een laag aantal
witte bloedcellen.

Korte omschrijving van onze 10 kinderen in Nha Trang (spreek uit als Nha Tjang):

Hao (21 jaar): Gaat 3 avonden per week naar Engelse les, niveau B, examen maart 2010. Wil
daarna op vervolgcursus niveau C
hoofdsponsor L + J uit Dongen
contact: Hao spreken we iedere 1e zondag van
de maand via Yahoo Messenger en we kunnen haar thuis bellen.

Du (13 jaar) broertje van Hao: gaat naar de 7e klas van de secundaire dagschool. Basisonderwijs is
12 jaar. 1 t/m 5 is primair, 6 t/m 12 is secundair.
hoofdsponsor L + J uit Dongen

contact: via Hao

Lich (11 jaar) broertje van Hao en Du: gaat naar de 6e klas van de secundaire dagschool
hoofdsponsor G uit Waspik

contact: via Hao

Kieu (11 jaar) nichtje van Hao: gaat (samen met Lich) naar de 6e klas van de secundaire dagschool
hoofdsponsor M + W uit Kaatsheuvel

contact: via Hao

Ha (17 jaar): nichtje van Hao en nichtje van Kieu: wil kapster en nagelstyliste worden. Voor Ha
hebben wij een praktijkcursus bij een hair- and nailshop betaald,
hoofdsponsor overige donateurs
contact: via Hao

Thiên (21 jaar): wij hebben voor haar een 3 maanden durende cursus Engelse les op een
particuliere Vietnamees-Amerikaanse avondschool betaald. Thiên heeft de cursus met succes
afgemaakt, maar heeft door de wisselende werktijden in haar nieuwe baan als receptioniste in een
hotel geen kans om avondschool te volgen. Eerst wil zij een vaste aanstelling krijgen en beslist later
wat zij verder wil gaan doen/studeren. In plaats van Thiên kunnen we eventueel een ander kind
sponsoren
hoofdsponsor A uit Dongen
contact: via Yahoo Messenger in het hotel

Lac ( 22 jaar ): is van de CHAM-minderheid = etnische bevolkingsgroep van het oude ZuidVietnamese Champa koninkrijk. Gaat 3 avonden per week naar Engelse les, niveau A. Examen
maart 2010, daarna niveau B. Daarnaast gaat ze 3 maanden, 3 extra avonden naar een particuliere
Engelse cursus voor de juiste Engelse uitspraak. Voor deze cursus hebben de sponsoren ook betaald.
hoofdsponsor A + R uit Dongen
contact:Lac kunnen we rechtstreeks bellen

Trang (Tjang 20 jaar) vriendin van Lac: ook CHAM. Gaat samen met Lac 3 avonden naar Engelse
les, niveau A, daarna niveau B en de extra cursus Engelse uitspraak. Deze cursus hebben de
sponsoren ook betaald.
hoofdsponsor R + J uit Rijen
contact: via Lac

Phat (12 jaar) zoon van onderwijzeres Chau op weeshuis Loc Tho: Phat gaat naar de secundaire
dagschool en zit in de 7e klas van de 12 jaar durende primaire en secundaire basisschool
hoofdsponsor J + W uit Oosterhout
contact: via mrs. Hiep (vrijwillige lerares/collega van moeder Chau)

Uyen (9 jaar) zusje van Phat, dochter van Chau: Uyen zit in de 5e klas van het primaire
dagonderwijs.
hoofdsponsor R + R uit Tilburg

weeshuis Loc Tho:

contact: via mrs. Hiep (als bij Phat)

Wij hebben bijgedragen in de aanschaf van 40 stoeltjes, 20 tafeltjes, 3 boekenkasten en
kinderboeken voor alle bijna 100 (wees-)kinderen.
Het weeshuis bij de Loc Tho pagode is erg primitief en nog in opbouw.
Wij besteden overige sponsorgelden aan actuele behoeften van de weeskinderen.
Dit kan zijn als wij terug gaan naar Loc Tho of eerder op verzoek van mrs. Hiep of de Belgische
professor mr. Jacky Chantraine in Nha Trang.
Hoofdsponsor: overige donateurs
contact: via mrs. Hiep en mr. Jacky

Financiële verantwoording:
Op 20 december 2009 zit in de sponsorkas ……. euro
RABO nr. 13.60.36.562 t.n.v. Johan Verschuren, inzake Vietnamese kinderen
Hoofdsponsors betalen minimaal het maandelijkse schoolgeld van 12 euro voor een bepaald kind.
Andere sponsors betalen voor de overige kinderen en voor extra ondersteuning van de, alleen voor
schoolgeld gesponsorde kinderen. Als een sponsor wegvalt, kunnen wij vanuit de sponsorkas de
schoolgelden blijven betalen. Als wij weer terug zijn in Nha Trang zal geld uitgegeven worden aan
praktische cadeautjes (bv. schrijfgerei, tandpasta, handdoeken, ed.) voor de gezinnetjes van de 10
kinderen en aan het weeshuis Loc Tho.
De schoolgelden t/m januari 2010 zijn al overgemaakt naar mr. Jacky Chantraine in Nha Trang, die
deze aan het begin van iedere maand verdeelt .
Mr. Jacky is dus ook contactpersoon en controleur voor alle 10 kinderen.
Als iemand inzage wil hebben in de financiële inkomsten en uitgaven met betrekking tot de
donateurgelden dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Terug naar Viêt Nam:
Wij wilden pas weer teruggaan naar Nha Trang in het voorjaar van 2011, maar de Chammeisjes Lac
en Trang hebben ons uitgenodigd om half oktober 2010 met hun familie in hun geboortedorp het
Champa Nieuwjaar mee te komen vieren. Deze bijzondere kans om zo'n cultureel festijn mee te
maken laten we niet voorbij gaan! Dus, als alles meezit, zien wij “onze” kinderen rond 1 oktober
weer terug.

De speciale site:

www.lidyenjohan.waarbenjij.nu
over onze reis naar Nha Trang in Vietnam in juni 2009 en het daaraan verbonden schoolgeldproject
heeft al meer dan 10.000 bezoekers gehad. Zoveel respons op de site is hartverwarmend en
motiveert ons om, wanneer we teruggaan in oktober 2010, jullie weer op de hoogte te houden van
onze belevenissen in Nha Trang.

Wij wensen alle vrienden en sponsors van de kinderen in Nha Trang een

gelukkig, gezond

2010 !

en bedanken iedereen hartelijk voor hun bijdrage,

Johan en Lidy Verschuren – Heijkant
johanverschuren@yahoo.com

