Nieuwsbrief 21, 15 juli 2019
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

STICHTING LOOKING-FORWARD
Het is weer bijna zo ver; we mogen over een paar weken weer naar “onze” leerlingen in
Vietnam! We zijn benieuwd hoe het met ze gaat. Allemaal zijn ze over naar de volgende klas.
Thach, Tran, Hung en Vy zijn klaar met de 12-jarige basisopleiding; zij gaan ons
schoolgeldproject verlaten. 4 Nieuwe leerlingen zullen hun gesponsorde plaatsen innemen.
◆De 85 ondersteunde arme leerlingen in ons project kun je zgn. “druppels op een gloeiende
plaat” noemen. Op de Dien Dien primary school, waar we 11 leerlingetjes helpen, zitten
meer dan 1.000 kinderen. In Vietnam (bijna 8 x oppervlakte Nederland) groeit de bevolking
met ±1 miljoen inwoners per jaar (2775 per dag). Over 2 jaar zal de mijlpaal van 100
miljoen inwoners gehaald worden.
Elk “druppeltje” is wel een individueel kind in nood met een leven voor zich. Het wil naar
school; het wil kansen hebben op een goed leven. Als ik zo’n kind in de ogen kijk, denk ik
terug aan mijn eigen jeugd. Toen ik 12 jaar was, verongelukte mijn vader(44) in 1976. Mijn
moeder bleef achter met 6 zoons.
Mijn wens om in Rotterdam voor binnenhuisadviseur/etaleur te gaan studeren viel in het
water; ik moest ook naar de bouwvakkers-LTS in Waalwijk, net als mijn 2 oudere broers. Ik
was verdrietig om de dood van mijn vader, maar waarschijnlijk (op die leeftijd) verdrietiger
omdat ik niet naar Rotterdam kon.
Gelukkig heeft mijn peetoom, ome Jan, mij geholpen om naar de stoffeerschool in Breda te
gaan. Niet precies wat ik toen wilde, maar alles is toch goed gekomen met mij. Soms heb je
hulp nodig in een moeilijke periode in je leven.
◆Het is in Vietnam (zoals in veel ontwikkelingslanden) heel normaal om op 20-jarige leeftijd
te trouwen en binnen een jaar de eerste baby te hebben. Voor de jonge moeders betekent
dat een einde aan hun vervolgopleiding. Het zou mooi zijn als een meisje eerst haar studie
kan/wil voltooien, zodat zij na de zwangerschapsperioden, een zelfstandig inkomen kan
hebben.
Ons project probeert “onze” leerlingen te motiveren om eerst hun
vakgerichte opleiding af te maken voordat ze aan een eigen gezin
beginnen. Verschillende leerlingen nemen ons advies over. Zo ook de nu
21-jarige Nhu Truc. Wij vragen de goed Engelssprekende Truc wel eens
om met ons mee te gaan als tolk. Toen wij afgelopen september op de
Trinh Phong school waren om 3 nieuwe L-F-leerlingen te ontmoeten,
vroeg directrice Mai aan Truc of zij al getrouwd was en misschien al een
baby had? Truc antwoordde: “Nee, dat mag ik niet van Johan”. Mooi
toch? Nog minstens één jaar volhouden Truc; dan ben je klaar met je
Universiteitsopleiding Engels.
◆Sinds één jaar heeft onze stichting een nieuwe financiële manager in Vietnam. Dat is
mevrouw Thanh (55) uit Dien Khanh. Wij vinden dat zij het uitstekend doet, maar we hebben
haar gevraagd hoe zij het afgelopen jaar heeft ervaren. Dit is wat zij schreef: “We hebben nu

een heel schooljaar samengewerkt. Het maakt mij gelukkig dat ik het maandelijks Looking-

Forward schoolgeld mag brengen naar de arme leerlingen. De boeken
voor het nieuwe schooljaar helpen de kinderen om naar school te gaan,
in een veilige omgeving.
Jullie zijn ver weg, maar je hart is heel dichtbij, en ik waardeer het. Ik hou
van de manier van werken, toegewijd, helder, transparant. Aan het begin
van het nieuwe schooljaar bezocht ik met Johan en Lidy de specifieke
leefomstandigheden om arme leerlingen in de organisatie op te nemen
om hen te helpen. Jullie organiseerden voor de L-F-kinderen een fijn dagje
uit; ondersteuning voor de gezondheidszorg van Bao Han; tandreparatie
voor Kim Thach. Ik weet ook dat je bereid bent om oude studenten te
helpen als ze ondersteuning nodig hebben, zoals Xoai, Hao en Truc.
Ik hou van de manier waarop u werkt vandaag, u stuurt de lijst van scholieren, het bedrag
van de specifieke kinderen, de som van het geld, op basis dat ik een lijst kan maken, de
envelop van het schoolgeld voor de kinderen te ondertekenen en foto's overbrengen naar
Johan. Ik maak het betalingsrapport en stuur dit aan Lidy om te controleren.
Ik ben erg blij om een medewerker van L-F te zijn, maar mijn Engels is niet goed, ik weet niet
of dit een obstakel is voor u? Ik ben ervan overtuigd dat de studenten het L-F- fonds nooit
zullen vergeten en de steun die zij ontvangen. Ik hoop dat de L-F -organisatie zal altijd
begeleiden de arme leerlingen. Oprechte dank, Thanh.”
Wij ervaren Thanh als een deskundig en accuraat financieel manager die erg betrokken is bij
de L-F-leerlingen. Wij hopen dat we nog vele jaren kunnen samenwerken.

◆In de laatste week van mei, tijdens de slotceremonie van het afgelopen schooljaar, kregen
“onze” leerlingen de boeken
voor het nieuwe schooljaar
2019-2020 uitgereikt. Dit is in
Vietnam gangbaar, omdat de
naschoolse bijlessen tijdens de
vakantieperiode
gewoon
doorgaan en er dan al met de
nieuwe boeken gewerkt wordt.
Managers Thanh en Thuy
hadden een lijst opgemaakt van
alle benodigde schoolboeken
voor iedere specifieke leerling.
Op de 4 secondary scholen,
Tran Quang Khai, Mac Dinh Chi, Trinh Phong en Nguyen Du, mochten zij een klein aantal extra
boekenpakketten kopen voor andere arme leerlingen op de school (welke geselecteerd werden
door het schoolbestuur). Wij doen dit als vriendschapsgebaar naar de meewerkende scholen.
Deze schoolpakketten kosten ons gemiddeld 6 euro per pakket. Naast dit kleine gebaar en een
koffie-thee-koekjes-pakket op Teachers Day geeft/betaalt onze stichting niets aan de
betrokken scholen.
◆We gaan verder met het verplaatsen van ons schoolgeldproject uit de stad Nha Trang naar
het buitengebied van de gemeente Dien Khanh. 4 leerlingen van de Cao Thang school in Nha
Trang verlaten deze school en worden in ons project vervangen door 4 nieuwe leerlingen van
de Trinh Phong school in Dien Phu (de L-F-leerlingen op deze secondary school worden door
Looking-Forward United Kingdom ondersteund).
Volgend jaar zullen de laatste 3 Cao Thang leerlingen ons project verlaten en zal ons project
geheel werkzaam zijn op 7 scholen in Dien Khanh. De scholen/leerlingen in Nha Trang gaan
over naar de Nieuw-Zeelandse Quan Am foundation zoals is overeengekomen.
◆ We willen ieder jaar op 5 september aanwezig zijn bij de officiële openingsceremonie van
het nieuwe schooljaar. Dit jaar proberen we deze indrukwekkende socialistische ceremonie

bij te wonen op de nieuwe school in ons project, de Trinh Phong school. Op deze oude
school zitten bijna 800 leerlingen verdeeld over 20 klassen. In Nederland noemen we een
klas van 40 leerlingen een “plofklas”, maar in Vietnam komt dit door de snelgroeiende
bevolking steeds meer voor. Er worden veel nieuwe scholen gebouwd, maar het aantal
leerlingen groeit sneller.
Tijdens de formele ceremonie
worden langdurige toespraken
gehouden door de
directeur/directrice, leerkrachten en
overheidsvertegenwoordigers.
Sommige jaren word ik ook
uitgenodigd om een korte
toespraak te houden. Mijn
toespraak wordt dan vooraf
gecontroleerd op inhoud. Het mag
niet gaan over politiek, religie of het schoolsysteem. Wel mag ik iets zeggen over ons aller
wereldmilieu. In Vietnam ondervinden ze steeds meer problemen van de
klimaatsverandering. Steeds vaker stijgt de temperatuur nabij 40 C en is het weer
onvoorspelbaarder en de tyfoons krachtiger. Ik vertel dan dat we dit mondiale probleem
alleen maar allen tezamen kunnen oplossen.
◆ Financiële verantwoording
Op 1 juli 2019 zit in de sponsorkas € 10.303,41 (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Schooljaar 2018-2019 waren er in totaal 83 financieel-ondersteunde L-F-leerlingen = 46
meisjes en 37 jongens. 72 leerlingen hebben een persoonlijke supporter. Nog 11
leerlingen zijn beschikbaar voor support.
Bijzondere donaties: € 298,10 inzameling bij crematie sponsor
€ 895,-- i.v.m. 45-jarig huwelijksjubileum 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 2018 zijn zichtbaar op onze L-F-website.
Percentage kosten projectbeheer en fondsadministratie t.o.v. inkomsten in 2017 = 6,0%
Wij (Lidy en Johan) zullen weer bij “onze” leerlingen in Nha Trang en Dien Khanh zijn van

1 september t/m 19 september 2019.

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 28 augustus!
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