Stichting Looking-Forward
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Dongen, 9 augustus 2020

Sinds oktober 2008 ondersteunt ons project een beperkt aantal
kinderen in (Zuid-)Vietnam. Wij betalen voor deze kinderen
hun schoolgeld en eventuele andere schoolkosten, zodat ze
(weer) naar school kunnen.
In (communistisch) Vietnam zijn nog zeer weinig sociale voorzieningen waarvan alle
inwoners gebruik kunnen maken. De arme en lagere bevolkingsgroepen zijn meestal niet of
slecht verzekerd bij ziekte, ongeval, werkloosheid e.d.. Wanneer bij een calamiteit het
gezinsinkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt, moet er sterk bezuinigd worden. Op
schoolkosten van de kinderen wordt dan dikwijls gekort. Eén of meer kinderen worden van
school af genomen om te besparen op kosten en nieuw inkomen te genereren door het kind
te laten gaan werken. Veelal worden eerst de meisjes/dochters van school gehaald.
Ons schoolgeldproject werkt als basis in de gemeente Dien Khanh in de provincie Khanh Hoa
samen met 7 (overheid)scholen. Dit is 1 primary school (klas 1 t/m. 5), 4 secundary
scholen (klas 6 t/m. 9) en 2 high scholen (klas 10 t/m. 12). De schoolbesturen melden aan
onze plaatselijke L-F-manager(s) wanneer een leerling(e), vanwege een financiële
noodsituatie thuis, diens schoolopleiding moet stoppen. Gezamenlijk beoordelen we de
situatie en besluiten of ons fonds de voorgestelde leerling(e) kan opnemen in ons
schoolgeldfonds. Als maximum aantal te ondersteunen leerlingen per school geldt ongeveer
12 leerlingen.
Ons fonds werkt altijd vanuit een huislijke thuissituatie van de leerling. Onze (Westerse) hulp
mag zo min mogelijk verstoren in zijn/haar opvoeding.
Als plaatselijk vertegenwoordiger en financieel manager voor Looking-Forward is de
Vietnamese mrs. Thanh aangesteld. Zij wordt ondersteund door 2 andere L-F managers,
mevr. Thuy en mevr. Chi. Zij geven periodiek het door ons overgemaakte schoolgeld
rechtstreeks aan de ouders/verzorgers van “onze” primary leerlingen. De secundary- en
highschool leerlingen krijgen hun schoolgeld op school waarbij het schoolbestuur een lijst
bijhoudt en zo bevestigd dat het desbetreffende kind daadwerkelijk bij hen op school de
lessen volgt.
VISIE
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.
Looking-Forward beperkt zich tot kleine projecten. De projecten zijn daardoor overzichtelijk
qua uitvoering, de financiering is (relatief) beperkt.
Looking-Forward maakt voor haar hulpverlening gebruik van een lokaal netwerk. De gekozen
samenwerking dient als waarborg van een goede besteding van de middelen.

Looking-Forward maakt geen onderscheid in ras, afkomst en/of geslacht. Wij laten
ons niet in met politiek en/of religie.

DOEL
Het hoofddoel van de Stichting Looking-Forward Vietnam is kinderen een schoolopleiding te
laten volgen. Dit kan zijn een basis- of een beroepsopleiding.
Leerlingen van arme ouders, welke, door financiële nood van die ouders (door bv. ziekte,
overlijden, scheiding, extreme armoede) dreigen hun basisopleiding te moeten stoppen,
worden door ons fonds, door de schoolkosten structureel te vergoeden, toch in staat gesteld
de opleiding te blijven volgen/afmaken.
Nevendoelen zijn school-gerelateerde kleinschalige projecten ten bate van de L-F-leerlingen.
Voorbeelden hiervan zijn een ontbijt in de schoolkantine, een fiets om de school te bereiken,
nieuwe TET/Lunar Newyear-kleding in februari, een bril, bijdrage in ziekenhuiskosten, ed..
Als er financiële ruimte is in ons fonds doneren we bv. leermiddelen, kleding, voedsel ed.
aan behoeftige niet-Looking-Forward-leerlingen.

ORGANISATIE
Contact- en bezoekadres: Vogelenzangweg 5, 5106 NH Dongen,
Telefoon 0162-321022, E-mail: info@looking-forward.nl
Voorzitter: J.P.M. Verschuren,
Secretaris: V.G.A. Wouters-Verschuren,
Penningmeester: A.A.M. van den Corput
Bankrekeningnummer: NL15RABO.01360.36562 t.n.v. J. Verschuren
De Stichting Looking-Forward is gevestigd in Dongen in Nederland. Het stichtingsbestuur
bestaat uit drie bestuursleden, die samenwerken met de plaatselijke Looking-Forwardmedewerker(s) en het bestuur van de aangesloten scholen in Nha Trang en Dien Khanh en
directe omgeving. In voornamelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden gelden
geworven voor het schoolgeldproject in Vietnam.
Periodiek wordt een calculatie gemaakt van de benodigde schoolgelden. Na wederzijdse
goedkeuring wordt het uiteindelijk berekende bedrag aan het begin van de nieuwe
tweemaandelijkse periode giraal overgemaakt naar Nha Trang waar de lokale L-F-manager
het bij de bank ophaalt.
Voor het einde van die twee maanden verantwoordt deze manager alle uitgaven d.m.v. een
financieel verslag.
Er wordt intensief overleg gevoerd tussen het gehele L-F-bestuur en management via
internet. Met meerdere (high-) schoolleerlingen is direct contact (en dus ook controle)
mogelijk ook via internet (Social Media).
Onze organisatie zorgt ervoor dat de sponsors de schoolresultaten en de familiefoto’s up-todate krijgen. Correspondentie tussen alle partijen is mogelijk via ons E-mailadres.
Ongeveer 2 x per jaar geven we een nieuwsbrief uit met nadere uitleg. Daarnaast houden
wij een website (www.looking-forward.nl) bij waarop alle (actuele) informatie staat.

FINANCIEEL
De (Nederlandse) bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis, er is géén
arbeidsvergoeding. Alleen gemaakte kosten i.v.m de administratie kunnen vergoed worden.
Eén vliegreis wordt door het fonds vergoed. De andere vlieg- en reiskosten en alle
verblijfskosten zijn voor eigen privé rekening.
De Vietnamese managers Thanh, Thuy en Chi werken ook op vrijwillige basis. Zij ontvangen
enkel een kleine onkostenvergoeding voor telefoonkosten en benzine.
De schoolbesturen krijgen geen vergoeding, slechts sporadisch een relatiegeschenkje, bv.
koffie/theepakket met Teachers Day.
De Looking-Forward primary leerlingen ontvangen per maand 300.000VND (± €12,-) en
secundary en highschoolleerlingen 400.000VND (± €16,-)
Inkomsten en uitgaven 2019
Inkomsten: (geheel uit donaties van leerling supporters en éénmalig)
Uitgaven: - Schoolgelden en school gerelateerde kosten
- Bankkosten, presentatie en managers Vietnam kosten

€ 17.721,-“ 18.206,-“
1.438,-Saldo - € 1.923,--

Banksaldo 1-1-2020 is € 8.572,-TOEKOMST
In de komende jaren wil Looking-Forward het schoolgeldproject continueren in ongeveer
dezelfde omvang (nu 87 leerlingen) als hoofddoel. Het directe, persoonlijke karakter van ons
project mag niet verloren gaan door te grote groei van het aantal gesupporterde leerlingen.
Versterking van het project wordt vooral gezocht in intensievere, persoonlijke ondersteuning
(bijlessen, goede voeding, gezondheid en hygiëne, veiligheid, etc.) van “onze” leerlingen en
in nazorghulp bij L-F-(school)verlaters (vervolgopleiding).
Ook is er groeimogelijkheid bij de nevendoelen bv. hulp bij acute nood van een kind/leerling
op een aangesloten school. Onze financiële hulp zal altijd beperkt blijven tot hulp aan een
kind per gezin, in principe een kind op school.
Ons fonds bouwt geen huizen, scholen, weeshuizen, ed..
Ons project faciliteert geen langdurig Westers vrijwilligerswerk ter plaatse.
ANBI-status
De Stichting Looking-Forward is 24 april 2015 notarieel opgericht na 6½ jaar bestaan te
hebben als particulier initiatief. Vanaf deze dag hebben we van de belastingdienst de
Beschikking tot “Algemeen nut beogende instelling” (ANBI-status) toegewezen gekregen.
Donaties aan onze Stichting zijn hierdoor gedeeltelijk of geheel te verrekenen met de
inkomstenbelasting.
___________________

