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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
We zijn weer een paar maanden terug van onze reis naar Vietnam.
Voor mij persoonlijk was het de 10e reis naar dit Oost-Aziatische land. De eerste keer, in
2008, was het met ons gezin voor een vakantie. We hebben toen een reis gemaakt van zuid
naar noord, van Ho Chi Minh stad (Saigon) naar Ha Noi. In Nha Trang hebben we het meisje
Le Thi Hao ontmoet. Deze toevallige ontmoeting is het begin geworden van ons particuliere
schoolgeldproject wat dus volgend jaar 10 jaar zal bestaan.
In een buitenwijk van Nha Trang, Vinh Ngoc, en in het buitengebied van Dien Khanh
ondersteunt ons fonds nu 83 leerlingen met schoolgeld. We doen dit in samenwerking met 7
scholen die gemiddeld 10 leerlingen per school in financiële nood mogen voordragen. Met
behulp van persoonlijke supporters vanuit Nederland, Engeland en Duitsland betalen wij de
schoolkosten voor “onze” leerlingen zodat zij de reguliere 12-jarige schoolopleiding kunnen
volgen.
Op 5 september, wanneer in heel Vietnam het nieuwe schooljaar begint
met een grote ceremonie, hebben we 16 leerlingen gewisseld. 13
leerlingen zijn geslaagd voor hun eindexamen 12e-klas. Met één leerling
(Minh Tuan, klas 8) hebben we wegens slecht gedrag voortijdig moeten
stoppen en de ondersteuning van de gehandicapte Nhu Quynh is ook
gestopt, omdat de financiële situatie van haar ouders verbeterd is door de
verkoop van hun boerenland.
Duc Long (10j.) is door zijn elders wonende vader meegenomen om met
hem mee te gaan werken. Het is jammer dat het schoolbestuur en ook wij
hier niets tegen kunnen doen. Om het voor de blinde moeder te
verzachten hebben we besloten om Long’s jongere broertje Quan in ons
schoolgeldproject op te nemen
We hebben dus 16 nieuwe leerlingen in ons fonds opgenomen. Hun mooie namen zijn: Bay,
Quan, Tanh, Cuong, Toan, Tan, Hieu, Hien, Anh, 2 x Ly, Son, Tuyen, Thanh, Thien en Hop.
Je kunt ze zien op onze L-F-website. De schoolbesturen selecteren het aantal leerlingen voor
de door schoolverlaters opengevallen plaatsen. Wij gaan, onder begeleiding van een
ler(a)ar(es), op bezoek op het woonadres van de leerling om te controleren of de leerling
terecht is voorgedragen.
Deze huisbezoeken zijn het meest bijzonder in ons
project. Heel dikwijls worden we hartelijk ontvangen in
een armoedig huisje door een alleenstaande moeder of
oma* die met heel veel moeite hun (klein)kind opvoedt.
(* meisjes worden na een echtscheiding vaak “gedumpt”
bij hun grootouder(s)). In 99% van de gevallen kunnen
we de familie ontzettend blij maken met het eerste
maandelijkse schoolgeld en het L-F-welkomst pakketje.
Door deze jaarlijkse huisbezoeken ken ik na 9 jaar zo
ongeveer de wegen in het buitengebied en rijd op m’n
gehuurde brommer, met Lidy achterop, naar de scholen
en vele woonadressen van de leerlingen. We rijden behendig langs kuilen en door drogende
rijst op de weg. In het spitsuur gaan we moeiteloos mee met het chaotische verkeer in Nha

Trang-stad. Wat mij echter nog steeds niet goed af gaat
is de Vietnamese taal. Het wil nog steeds niet erg lukken
met deze klankentaal waarbij, bijvoorbeeld, de “a” door
een andere toonhoogte een heel andere betekenis heeft.
Op 19 september kwamen Lidy en ik, na ruim 3 weken,
moe maar voldaan terug in Nederland. Moe van de erg
lange dagen, van de hitte (±35 graden) en de vuile lucht
en natuurlijk door de vele bezigheden. Maar voldaan,
omdat alles dit jaar zo goed gegaan is. De
leerlingenwissel met het emotionele afscheid en de
toelating van 16 prachtige kinderen; de ontmoeting met zo veel nieuwe mensen binnen en
buiten ons project. Met onze plaatselijk manager, mevrouw Hiep (66), is alles goed geregeld
voor het huidige nieuwe schooljaar.
Alles ging goed tot 4 november jl. toen tyfoon Damrey over Nha Trang en Dien Khanh
raasde. In het regenseizoen heeft Vietnam ieder jaar te kampen met tropische stormen,
maar die komen gewoonlijk in Noord- en Midden-Vietnam voor. Deze keer trof een bijzonder
grote storm (met windsnelheden van meer dan 130 km. p/uur) “onze” regio. In Khanh Hoa
provincie vallen meer dan 100 doden en honderden gewonden. Meer dan 80.000 huizen zijn
(zwaar) beschadigd, bomen zijn omgewaaid, (rijst)oogsten zijn vernietigd, wegen stonden
lang onder water en de stroom was op veel plaatsen uitgevallen. De scholen waren uit
voorzorg gesloten.
De families van onze leerlingen hebben het erg hard te
verduren gehad. Manager Hiep heeft, samen met de
schoolbesturen, de opgelopen schades opgenomen.
Zo is het huis van My Hoa helemaal omgewaaid ( zie foto
links ), maar ook het kleine huisje waar Kim Chi en Thuy
Ngan wonen (laatste foto heel huisje Chi en Ngan). Van 33
andere woningen
is het dak af
geblazen. We
kennen de
huisjes van onze
leerlingen; we
konden ongeveer wel raden welke huisjes niet
bestand zouden zijn tegen een zeer zware storm.
Vergoeding voor herstel van materiële schade bij
een LF-leerling thuis mag/kan ons kleine
schoolgeldfonds niet betalen.
Wel wilden wij onze
getroffen families enige noodhulp geven. Ieder van de 36 getroffen
families heeft uit handen van manager Hiep 500.000 Dong/ 20 euro
gekregen ter compensatie van verloren gegaan voedsel en gederfde
inkomsten.
Dit vriendschapsgebaar is héél erg gewaardeerd door de families en
de schoolbesturen.

Omdat deze extra, onvoorziene uitgave een aanslag doet op
onze kas, vragen wij, geheel vrijblijvend, een (extra) donatie te
doen met betrekking tot deze noodhulp.

Vanwege zijn geografische strategische ligging en politieke structuur (communistisch) heeft
Vietnam veel “bevriende” landen. Rusland, Amerika, China, Japan, Zuid-Korea en Nieuw
Zeeland hebben miljoenen dollars noodhulp gestuurd. Het is ook bedoeld om vernielde
huisjes weer op te bouwen, maar zoals we, via onze diverse contacten ter plaatse,
vernemen, heeft nog geen van onze families geld van de overheden gezien.
Schrikbarend is te zien wat er in de 9 jaren dat wij hier komen verloren is gegaan aan
natuur. Bijna de hele groene kustzone vanaf het vliegveld tot aan Nha Trang, 40 kilometer
lang, is vernield voor de bouw van luxe vakantie resorts. Hele stukken van de rivieroever van
de rivier die uit de bergen komt is in beton
gegoten. Bergbossen zijn platgebrand en
veranderd in monocultuur landbouwgrond
met veel erosie.
Vietnam heeft een jaarlijkse economische
groei van meer dan 5% en er komen ieder
jaar zo’n miljoen inwoners bij. We kunnen de
gevolgen hiervan zien in de grootschalige
aanleg van woonwijken, industrieterreinen
en wegen aan de rand van de stad. Met als
resultaat een enorme verharding en drainage
van voorheen ecologisch buitengebied.
De oorzaak van wereldwijde klimaatsverandering mogen we de Vietnamezen niet
aanrekenen, maar dat beter TEGEN de nadelige gevolgen van deze klimaatsverandering gaat
worden gehandeld, mogen we erg hopen. Vietnam kan, door zijn kwetsbare ligging, nog veel
meer natuurrampen verwachten.
Iedere leerling in Europa leert vandaag-de-dag goed om te gaan met de onmisbare natuur.
Laten we er van uit gaan dat we door ons schoolgeldprojectje meewerken aan het meer
natuur- en milieubewustzijn maken van de toekomstige beslissers van Vietnam. Aan ons zal
dat niet liggen; Wij grijpen iedere kans aan dit ook hier te bevorderen.
Financiële verantwoording
Op 1 december 2017 zit in de sponsorkas € 5.313,79 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2017-2018 zijn er in totaal 83 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 44
meisjes en 39 jongens.
72 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. (10 van hen worden door

Looking-Forward Verenigd Koninkrijk (Engeland) ondersteund)
Nog 11 leerlingen zijn beschikbaar voor support.
Bijzondere inkomsten: mooi bedrag van de bruiloft van Evert en Chen
Bijzondere uitgaven: 36 x € 20,-/500.000VND noodgeld tyfoon Damrey op 4 november
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,
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