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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
◆ Het schooljaar 2017-2018 is ten einde.
Van “onze“ 83 leerlingen hebben er 80 de eindstreep met succes
gehaald! 72 van hen gaan in september door in een hogere klas.
Het is nu 3 maanden zomervakantie. De temperatuur is in Nha Trang en omgeving nu iedere
dag rond de 35 graden; te warm om te leren. De buitenschoolse lessen
gaan wel gewoon door. (Hiermee vullen de leerkrachten hun schamele salaris
een beetje aan). In juni hebben al onze leerlingen (en een 40-tal arme
leerlingen extra) de nieuwe schoolboeken al gekregen vanuit ons fonds. Ze
kunnen zich in de zomervakantie al voorbereiden op het nieuwe
schooljaar.
8 leerlingen zijn klaar met hun basisopleiding en kunnen nu, als ze een
goed toelatingsexamen doen, doorleren op een voortgezette opleiding naar
keuze. In september zullen we van Truc Vy, Minh Thi, Thien Kieu, Phi
Hung, Nhat Huynh, Anh Tien, Thu Huyen en Nhu Tram afscheid moeten
nemen en dan horen we of ze al dan niet gaan doorstuderen en waar en
waarvoor. Diegenen die doorleren krijgen een eenmalige bonus van ons.
Van de meeste van de kinderen die ons schoolgeldproject verlaten horen we niets meer. Dat
is jammer, maar we moeten dit respecteren. Ons project wil het leven van een leerling zo
weinig mogelijk verstoren; we helpen het kind vanaf de zijlijn door een moeilijke (financiële)
fase in zijn basis schoolopleiding/ jeugd. De leerling krijgt, net zoals zijn leeftijdsgenootjes,
de kans om te leren lezen, schrijven, rekenen, enz.. Samen houden we ieder jaar weer
enkele tientallen kinderen op school, weg van kinderarbeid en in een veiliger omgeving.
Toch zijn er nog wel verschillende oud-Looking-Forward leerlingen waarmee we wel contact
onderhouden. Dit gaat meestal via Facebook. Wij informeren dan naar hun gezondheid en
eventuele schoolprestaties; zij vragen (sporadisch) naar een financiële bijdrage voor hun
dure studie of een studiereisje. Beperkt kan ons fonds dat tot nu toe wel aan.
Sommige persoonlijke supporters vinden het jammer dat zij niets meer horen van het door
hen voorheen ondersteunde kind. Dat begrijpen wij, maar we moeten deze, inmiddels
jongvolwassenen, weer hun eigen weg laten gaan. Ze moeten het nu zelf doen, maar nu
(dankzij jullie bijdragen) met gelijke kansen. Die bijzondere hulp zullen ze nooit vergeten!
3 leerlingen hebben de eindstreep dus niet gehaald. 7-2 Hong Phuc en 47-3 Hong Hanh
zaten in klas 10 van de (vrijwillige) highschool en zijn (vanwege slechte punten?) gaan
werken. De veertienjarige 85-1 Hu’u Phuc is gestopt met secondary
school, klas 9. In Vietnam is een leerplicht van 5 tot 15 jaar, maar van
handhaving hebben we nooit iets gemerkt. Onze stichting heeft ervoor
gezorgd dat deze 3 kinderen een paar jaar meer onderwijs hebben
kunnen volgen; we wensen ze succes in hun verdere leven.
◆ Mevrouw Hiep stopt met het L-F managementwerk.
Na 9 jaar onze perfecte plaatselijke manager te zijn geweest, heeft Hiep
aangegeven in augustus te willen stoppen met het werk voor ons project.

Haar gezondheid laat het niet meer toe om op haar brommer iedere 2 maanden naar alle
meewerkende scholen te reizen. De inmiddels 67-jarige vrouw krijgt steeds meer last van
haar benen en durft eigenlijk niet meer deel te nemen aan het steeds drukker wordende
(levensgevaarlijke) verkeer op de hoofdweg van Nha Trang naar Dien Khanh. De Nguyen Du
school in Dien Lac is bijna 20 kilometer van haar huis.
Aan ons was dus de taak om een nieuwe manager te vinden en dat is gelukt. Mevrouw Le
Thi Thanh, 55 jaar en onlangs gepensioneerd (in Vietnam gaan vrouwen met een overheidsbaan
met pensioen op 55-jarige leeftijd / mannen met 60) als financieel
administratrice op de Mac Dinh Chi school.
We hebben Thanh op deze school leren kennen en denken in haar een
betrouwbare en betrokken nieuwe manager te hebben gevonden.
Omdat Hiep te veel taken alleen moest doen, gaan we de taken beter
verdelen. Thanh draagt zorg voor het financiële gedeelte. Vanuit
iedere meewerkende school wordt meer inzet verwacht.
Thanh hoeft niet meer naar alle 7 scholen toe om het schoolgeld aan
onze leerlingen te overhandigen; de contactpersoon van iedere school
gaat bij Thanh elke 2 maanden het schoolgeld (in gesloten
envelopjes) ophalen en aan de leerlingen geven. De leerlingen
tekenen voor ontvangst op een lijst die wij later krijgen. Al 8 jaar
hebben we een perfecte samenwerking met de schoolbesturen; al ons schoolgeld is altijd bij
de leerlingen terecht gekomen. We zullen, net zoals voorheen, de weg van ons geld goed
blijven volgen.
Als we over een paar weken weer ter plaatse zijn, zullen we alles tot in de puntjes
organiseren en Hiep hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet voor Looking-Forward.
Hiep zorgt nu voor een goede overdracht van het management en blijft betrokken voor
advies en hulp. Ze blijft ook contactpersoon voor de Cao Thang school bij haar in de wijk.
◆ Half juni jl. is er in Nepal een gepensioneerde Nederlander op
heterdaad betrapt met een vijftienjarige jongen in een
guesthouse. Met de regelmaat van de klok worden in Azië
oudere westerse mannen verdacht van / gearresteerd wegens
seksueel kindermisbruik.
Al meerdere keren werd door zo’n man vrijwillige diensten aan
een plaatselijke hulporganisatie aangeboden. Dit wordt gedaan
als rookgordijn voor de familie om het meermalige en/of langere
verblijf in het verre arme land te verklaren.
Onze organisatie werkt ook met kwetsbare kinderen. Wij zijn
daarom zéér terughoudend met het betrekken van buitenlandse personen in ons project ter
plaatse. We werken in principe alleen met Vietnamese personen die direct betrokken zijn bij
de aangesloten scholen.

◆ Vanaf 25 mei 2018 is de Nieuwe Europese Privacywetgeving in werking getreden.
Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd.
De adresgegevens van sponsoren en donateurs die in ons bezit zijn, worden gebruikt om
met u in contact te treden over uw sponsorschap en zaken die hier betrekking op hebben.
Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik van Stichting Looking Forward en worden
NIET aan derden verstrekt.
Wanneer u geen prijs stelt op de vastlegging van uw gegevens, of het ontvangen van de
nieuwsbrief, kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@looking-forward.nl.
Op de website zullen we voortaan terughoudender zijn met volledige namen, etc..

◆ Onze stichting is sinds eind 2015 aangesloten bij PARTIN. Dit is de branchevereniging van
het kleine particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking. Het lidmaatschap kost 65 euro
per jaar, maar we krijgen er veel ondersteuning voor terug. Met alle vragen over het
uitvoeren van ons schoolgeldproject in Vietnam kunnen we bij hen terecht. Zo hebben zij
ons geholpen met het goedkoper en vertrouwder overmaken van het maandelijkse
schoolgeld naar onze plaatselijke manager Hiep. We weten nu vooraf, op de Dong
nauwkeurig, hoeveel geld Hiep overhoudt aan de transactie. Ieder jaar wordt er door hen
een algemene ledenvergadering georganiseerd waar meer dan 100 kleine goede doelen
aanwezig zijn. Met 2 bestuursleden is Looking-Forward aanwezig in Apeldoorn. Een hele dag
krijgen we voorlichting van deskundigen en kunnen we kiezen uit voor ons interessante
workshops. Het is een fijne en leerzame dag waar we kennismaken met bestuursleden van
andere goede doelen organisaties, werkend over de hele wereld. Voor Vietnam is dat naast
onze stichting de Stichting Child Surgery die gratis operaties verricht bij lichamelijk
gehandicapte kinderen in Noord-Vietnam. Voor samenwerking is de 2000 kilometer afstand
tussen onze locaties helaas praktisch te groot.
PARTIN heeft ons geadviseerd om de kosten van één vliegreis naar Nha Trang door ons
fonds te laten betalen. Dit maakt het onkostenpercentage hoger, maar door op het eind van
het jaar deze vliegreiskosten als privégift terug te storten in het L-F-fonds wordt een
belastingvoordeel behaald van een paar honderd euro welke we direct ten goede van het
fonds laten komen.
◆ Financiële verantwoording
Op 4 juli 2018 zit in de sponsorkas € 8.982,64 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2017-2018 waren er in totaal 83 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 44
meisjes en 39 jongens. 75 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. Nog 8
leerlingen zijn beschikbaar voor support.
Bijzondere donaties: € 176,32 i.vm. Kerstviering Basisschool De Wegwijzer
€ 650,- i.v.m. pensionering dierenarts
€ 500,- i.v.m. jubileum kraamverzorgster
€ 285,- i.v.m. pensionering sponsor
Er waren geen bijzondere (onvoorziene) uitgaven
Privé-kosten worden goed gescheiden gehouden van de Looking-Forwardgelden.
Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.
Het beleidsplan, de stichtingsstatuten en jaarverslag 2017 zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Percentage kosten projectbeheer en fondsadministratie t.o.v. inkomsten in 2017 = 5,6%
Wij (Lidy en Johan) zullen weer bij “onze” leerlingen in Nha Trang en Dien Khanh zijn van

26 augustus t/m. 16 september 2018.

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 vakantiekiekjes. Een
“Nederlandse” kaart. Afgeven vóór 22 augustus!
Bedankt voor het steunen van het Looking-Forward schoolgeldproject in Vietnam
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

