Nieuwsbrief 15, 12 juli 2016
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Dit is de 15e nieuwsbrief op papier. Wij sturen de nieuwsbrief nog
steeds afgedrukt, omdat volgens ons dit de meest effectieve
manier is echte lezers te bereiken. Per E-mail is goedkoper, maar de nieuwsbrief, waar veel
werk aan besteed wordt, verdwijnt makkelijk (ongelezen) in een mailbox doolhof.
Zoveel kopieën is slecht voor het milieu, zult U misschien denken.
Vóór dat wij in 2008 met dit Vietnamese schoolgeldproject begonnen, zat ik (Johan) ruim 15
jaar in de plaatselijke natuur- en milieuvereniging. Al in 1991 stapte ik samen met een paar
meer milieubezorgde Dongenaren op de bedrijfsleiders van winkels af, om hen te vragen geen
plastic eenmalige tasjes aan de klant mee te geven, maar “onze” Eco-katoenen, herbruikbare
tas te gaan verkopen. Ook deze bedrijfsleiders zag je toen denken en overwegen: ’n goed
leefmilieu, of service aan de klant? (Nu, in 2016, zijn de plastic wegwerptasjes door de overheid verboden)
M’n natuur- en milieuhart slaat tijdens ons verblijf in
Vietnam héél dikwijls over. Als wij in Europa NIETS
gedaan/verboden hadden was het hier net zoals nu in
Vietnam; Dikke zwarte roetwalmen uit schoorstenen en
uitlaten. Onbeschermde boeren die met zwaar giftige
bestrijdingsmiddelen hun rijstvelden bespuiten (er is heel
veel kanker). Vuilnis is overal; langs de weg, tussen het
groen, in het water van de slootjes, in de rivieren en in
de Zuid-Chinese zee (in april van dit jaar zijn op de stranden van
midden-Vietnam miljoenen vergiftigde vissen dood aangespoeld. Een
lozingspijp in zee van een metaalfabriek was de oorzaak).

Toen ik, in september vorig jaar, een 2-daagse wandeltocht door het Nationale Yok Don
natuurreservaat (tegen de Cambodjaanse grens) maakte, vroeg m’n gids Huynh of ik tijdens de
overnachting bij hem in de boswachterswoning of alleen in een tentje buiten wilde slapen.
“Buiten slapen in een tentje in een tropisch woud? Kan dat dan zonder gevaren?” vroeg ik
hem. “ No plobblem; de tent is slangen-dicht” zei hij. “Moet ik dan niet bang zijn voor alle
wilde dieren in dit oerbos?”. “Die zijn er niet meer” zei mijn gids (ik heb heerlijk in het tentje
geslapen, maar toch?).

De volgende dag mocht ik achterop de brommer van Huynh. Na een lange tocht over
zandpaden door het natuurgebied (zonder vogels!?) nam Huynh me mee naar het grafmonument
van olifantenkoning Ama Kong. Met kromme tenen stond ik daar aan het pompeuze graf van
iemand die 298 Aziatische olifanten in de oerwouden van centraal Vietnam heeft gevangen en
getemd. Die Ama Kong is (als dank?) 102 jaar oud mogen worden!
Onderwijs en voorlichting is volgens velen (m’n vrienden!) de oplossing voor het milieuprobleem.
Iemand die niet weet, zal zijn gedrag niet veranderen. Dus, om het leefmilieu en de natuur in
Vietnam uit de neergaande spiraal te halen = voor méér kinderen méér educatie!
Afgelopen schooljaar heeft ons project 83 leerlingen-in-nood aan een volledig jaar onderwijs
geholpen. Slechts één leerlinge, 26-1. Phuong Thao, heeft het schooljaar (klas 11) niet
afgemaakt. In februari is Thao niet meer naar school gekomen; ze had in het 1e semester lage
punten gehaald en wilde uit schaamte niet meer naar school. Een puber van 16 jaar is moeilijk

te overreden om toch terug naar school te gaan; dat is ons dan ook niet gelukt. We zullen in
augustus nog een keer gaan kijken hoe het nu met Thao gaat. Misschien kunnen we haar
overreden naar een andere school te gaan. Phuong Thao zit al in ons schoolgeldproject sinds
mei 2010, ze is een van ons!
Een andere leerlinge, 86-1. Thu Ha, komt in september niet meer naar school terug (klas 8).
Ha moet gaan werken, omdat haar moeder problemen heeft met haar benen en niet meer
voor inkomen kan zorgen. Manager Hiep, maar ook de directeur van de Cau Thang school,
heeft geprobeerd Ha terug op school te krijgen, maar dat is niet gelukt. Erg jammer!
In september starten we toch weer met 83 leerlingen in ons project. Hun plaatsen worden
ingevuld door nieuwe leerlingen-in-nood die geselecteerd worden door de schoolbesturen. Wij
zullen in september zelf alle nieuwe leerlingen thuis en op school gaan ontmoeten en checken.
Met trots kunnen we melden dat 8 leerlingen
deze maand juli geslaagd zijn voor hun
eindexamen. In 2009 was er de noodzaak ze
op te nemen in ons project. Nu, 6 jaar later,
hebben ze hun diploma highschool. Dit geeft
ze de kans om door te studeren. Ze hebben nu
weer dezelfde mogelijkheden als hun
klasgenootjes. Alle 8 leerlingen hebben deze 6
jaren altijd goed gestudeerd en voor ons geen
problemen gegeven.
Het zal niet makkelijk zijn om in augustus
afscheid van ze te moeten nemen; we hebben
een fijne, vriendschappelijke relatie opgebouwd met de intussen 18-jarige studenten. Allemaal
krijgen ze een afscheidsbonus van 2 miljoen Dong (80 euro) om een uniform en schoolboeken
te kopen voor de vervolg(beroeps)opleiding. Ons fonds kan ze niet meer verder ondersteunen,
want ze gaan nu allemaal een eigen weg. Dat kunnen ze; het zijn nu weer sterke mensjes!
Ook voor deze 8 L-F-verlaters worden nieuwe leerlingen voorgedragen om hun plaats in te
nemen. 7 van de 8 L-F-verlaters hadden een persoonlijke supporter in Nederland. De
supporters van Thien, Kim, Truc, Tin, Nhung, Truong en Lich hebben nu de vrije keuze door te
gaan met een nieuwe leerling of nu te stoppen met ondersteuning van ons schoolgeldproject.
Wij hopen natuurlijk dat zij zoveel plezier, nut en vertrouwen aan ons project beleefd hebben,
dat ze doorgaan. De supporters van de voortijdige schoolverlaters Thao en Ha hebben al
aangegeven een nieuwe leerling te gaan helpen.
In principe ondersteunen we niet meer dan één leerling per gezin om ongelijkheid en corruptie
te voorkomen. Bij 2 van onze L-F-verlaters is de financiële situatie nog steeds erg slecht, zodat
we van deze 2 (Truc en Truong) nu een jonger broertje opnemen in ons project.
Wij (Lidy en Johan) zullen weer bij “onze” leerlingen in Nha Trang en Dien Khanh zijn van

22 augustus t/m. 13 september 2016.
Volg ons tijdens deze dagen op de L-F-website “Reisverslagen”
Voor de persoonlijke supporters van een leerling(e) die een groetenkaart mee willen geven: schrijven in het Engels,
frisse kleuren, geen kattenafbeelding of vakantie kiekjes. Een “Nederlandse” kaart. Afgeven vóór 11 augustus!

Manager Hiep regelt op een perfecte manier heel het schooljaar de financiën in Vietnam en zij
onderhoudt nauw contact met de leerlingen en schoolbesturen. Wij volgen alles goed op
afstand, maar, één keer per jaar reizen we er naar toe. Iedere leerling willen/moeten we
ontmoeten; samen met Hiep worden de meewerkende overheidsscholen en de nieuwe
leerlingen thuis bezocht. Project-verlatende leerlingen wordt succes gewenst met hun verdere
leven/studie. We vragen hen contact met ons te houden.

Als de financiën het toelaten, gaan we om de twee jaar met alle L-F-leerlingen een dagje uit
naar speeltuin/zwembad/park. Zo ook dit jaar op zondag 28 augustus. Hiep is al druk met het
regelen van de locatie, de activiteiten, de bussen en de toestemmingen van ouders/verzorgers
en schoolbesturen.
Per leerling gaat zo’n dagje uit (inclusief een goede, gezonde maaltijd) ongeveer 10 euro kosten.
Ons fonds kan dat opbrengen, maar als er persoonlijke supporters van een leerling zijn die het
hun leerling cadeau wil doen, zou dat fijn zijn. (Wij denken dat een dagje uit het beste cadeautje is
wat een supporter aan hun leerling kan geven; ieder L-F-leerling krijgt daarmee hetzelfde/ even veel.)
Voor diegenen die dit gemist hebben: het
Looking-Forward schoolgeldproject heeft in mei
een eervolle vermelding gekregen in de dagblad
BN/DeStem ontwikkelingsprijs 2016! We wonnen
500 euro! We hebben meegedaan aan deze
wedstijd, omdat die georganiseerd wordt door
onze eigen regionale krant. We doen ons best om
extra donaties binnen te halen voor de leerlingen
(nog) zonder persoonlijke supporter en overige
(school)uitgaven. Het aantal ondersteunde
leerlingen in Vietnam hoeft echter niet veel meer
toe te nemen. We vinden het individueel contact met de leerlingen op herkenbare en
vriendschappelijke basis erg belangrijk. Doordat vele leerlingen dezelfde (voor)naam hebben
(Thao, Thu, Ngan, Nhung), hebben ze wel allemaal een L-F-nummer gekregen, maar dat is
enkel voor de administratie! We behandelen alle leerlingen met respect en gelijkheid.
Het Looking-Forward schoolgeldproject loopt op dit moment op alle vlakken erg goed. Naast
sponsors van een bepaalde leerling(e), heeft ons fonds ook een mooi aantal vaste donateurs
die samen de extra eenmalige schoolkosten betalen en zo het fondssaldo ± gelijk weten te
houden. (extra donaties kunnen ook wij natuurlijk steeds goed inzetten voor educatie(middelen) voor
kinderen die dat anders niet zouden krijgen). Het stichtingsbestuur en de administratie in
Nederland is goed geregeld en manager Hiep heeft alles goed onder haar controle in Vietnam.
Financiële verantwoording
Op 1 juli 2016 zit in de sponsorkas € 7.764,10 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2015-2016 waren er in totaal 84 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 49
meisjes en 35 jongens.
73 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. (7 van hen worden door Looking-Forward

Verenigd Koninkrijk (Engeland) gesupporterd; in september zullen dat er zelfs 9 worden)

Privé-kosten worden goed gescheiden gehouden van de Looking-Forwardgelden.
Percentage kosten projectbeheer en fondsadministratie t.o.v. inkomsten in 2015 = 3,51%
Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.
Het beleidsplan en de stichtingsstatuten zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Uw giften zijn gedeeltelijk (vanwege een drempel) of geheel te korten op het belastbaar inkomen.
Een periodieke gift (jaarlijks gedurende 5 jaar ) is sinds 2014 ook zónder tussenkomst van een
notaris geheel aftrekbaar. Een fiscaal gunstige periodieke donatie is dus ook een optie voor kleinere
schenkingen.
Zie: www.belastingdienst.nl/giften
L-F heeft een ANBI-beschikking

Bedankt voor het steunen van het Looking-Forward schoolgeldproject in Vietnam
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