Nieuwsbrief 7, 30 juni 2012
Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

LOOKING-FORWARD
Gisteravond heb ik met Lidy naar een pittig debat op TV gekeken. In het
verkiezingsprogramma van de VVD staat dat zij 3 miljard euro van de 4,2
miljard Nederlandse ontwikkelingshulp willen bezuinigen. Er werd
tussen de voor- en tegenstanders gediscussieerd over de gevolgen van
zo’n vermindering. In ons land doen we al 60 jaar aan ontwikkelingshulp
door de overheid. Velen in het debat waren van mening dat dit niet of weinig heeft geholpen. Er is
vandaag in de wereld niet minder honger en armoede, werd gesteld.
Ik moest toen aan “onze” Thuy Hang in Dien Dien denken. Toen wij in 2009 voor het eerst bij Hang
thuis op bezoek kwamen, was dit voor Lidy en mij een aangrijpende confrontatie.
In de deuropening van een schuurtje stond een klein meisje naast een oude vrouw. Hang was toen al
10 jaar, maar erg mager en klein voor haar leeftijd. De oude vrouw naast haar was haar oma. Die
zorgt voor Hang, omdat Hang’s moeder geestelijk
labiel is. Die is zelden thuis en zwerft door het dorp.
In het schuurtje zien we geen bed of tafel. Hang moet
slapen op een stapel balken die er ligt. Deze familie
heeft nagenoeg niets!
Als wij de twee eens goed in de ogen kijken, beginnen
ze te huilen. Wat een heftige emotionele confrontatie
is dit voor ons. Op het moment dat je dit “live”
meemaakt denk je niet aan ontwikkelingshulp; hier
moet NU geholpen worden, rechtstreeks en
persoonlijk!
De directeur van Hang’s school, de Tran Quang Khaischool (mr. Nam), heeft via onze Vietnamese
manager, mrs. Danh, aan ons gevraagd of Looking-Forward Hang financieel een beetje kan helpen
door haar schoolgeld te betalen.
Er is in Vietnam wel een mogelijkheid tot vrijstelling van schoolgeld, maar dan moet het gezin een
officiële “armoedeverklaring” bezitten. Bureaucratie en corruptie maakt het verkrijgen daarvan in de
praktijk tot een langdurig en onzeker proces. Er moet NU geholpen worden! Hang moet uit die
ellende. Zij moet een toekomst krijgen: Looking-Forward!
Nu, zomer 2012, kunnen we heel blij worden als er weer een foto van Hang naar Nederland wordt
gestuurd. We hebben voor Hang een goede persoonlijke sponsor
gevonden die haar maandelijkse schoolgeld betaalt. We hebben voor
Hang een schooluniform gekocht, want zonder schooluniform tel je niet
mee. Iedere morgen krijgt zij, samen met nog 4 van “onze” kinderen, in
de schoolkantine (voor 20 eurocent) een voedzaam ontbijt.
Hang lacht weer! Ze gaat in uniform en met een volle maag de klas in.
Haar schoolresultaten zijn een stuk beter geworden. Als wij “ons” kind
in september weer zullen ontmoeten zal er wederzijdse vreugde zijn.
Of ontwikkelingshulp echt werkt weet ik niet, maar wij zien door ons
kleine schoolgeldproject in Vietnam een paar blije en dankbare
kinderen die tenminste een kans krijgen op een betere toekomst. Niet
meer, maar zeker ook niet minder!

Er is het afgelopen half jaar weer veel gebeurd in Nha Trang en Dien Khanh. Gelukkig niets echt
vervelends, alhoewel; 5-1. Ngoc Kieu heeft zelf voor de 2e keer haar school verlaten. L-F stopt nu
definitief met Kieu, hoe erg dit ook is voor haar erg arme moeder. We hebben andere kinderen op de
wachtlijst staan die erg urgent zijn. In de plaats van Kieu mag nu Thuy Nga uit Dien Dien op kosten
van L-F naar school. Nga heeft wel een vader en moeder, maar vader heeft een ernstige
vergroeiingsziekte aan zijn rug. Geld voor medicijnen is er niet. Dochter Nga komt pas daarna.

Ons fonds heeft in het voorjaar 2 flinke donaties ontvangen van Sibelco en Animato.
Dit geeft ons schoolgeldproject meer financiële stabiliteit voor de toekomst. We zullen deze 2
organisaties laten zien hoe goed en waaraan we hun geld besteden.
Eind juni zijn in Vietnam de schoolvakanties begonnen. Ze duren ruim 2 maanden vanwege de hoge
temperaturen. In de eerste week van september begint het nieuwe schooljaar met een traditionele
openingsceremonie. Ook dit jaar zullen/mogen we er weer bij aanwezig zijn; heel bijzonder!
2 Van “onze” kinderen, Vy Hanh en Bich Ngan, verlaten nu de Tran Quang Khai-school om door te
stromen naar de Highschool (klas 10, 11 en 12).Van
Hanh en Ngan zullen we gedeeltelijk afscheid moeten
nemen. Ze verplaatsen naar Categorie 3 = niet meer
volledig schoolgeld, maar 2 x per schooljaar een
kostenbijdrage van een half miljoen Dong, totaal zo’n
40 euro. En alleen als we genoeg geld in kas hebben.
Als afscheidscadeau hebben we voor deze 2
hardstuderende meisjes een Ao Dai
(Highschooluniform) gekocht.
L-F houdt goed contact met de 2 hardstuderende
meisjes. We zullen ze zeker ontmoeten in september,
net zoals de 3 andere TQK-schoolverlaters van vorig jaar, Ngoc Quy, Kim Hanh en Xuan Hoai. In
noodgevallen kunnen zij op ons blijven rekenen!
Looking-Forward werkt steeds meer vanuit bepaalde scholen. Dit is het best te organiseren en werkt
het minst verstorend in de arme gemeenschappen.
Heel leuk is het daarom te kunnen zeggen dat ons schoolgeldprojectje een bijzondere aanvulling gaat
krijgen. Basisschool “De Wegwijzer” uit ’s Gravenmoer gaat komend schooljaar ons
project gebruiken om op hun school een echt Vietnamjaar te organiseren. Er wordt een
vriendschapsband opgezet met de Dien-Dien primaryschool in Dien Khanh en het kleine
basisschooltje op het weeshuis Loc Tho in Nha Trang. De kinderen maken contact met elkaar via
internetberichtjes en tekeningen.
Op “De Wegwijzer wordt een “Vietnamdag” georganiseerd met Vietnamese muziek, spelletjes en
eten met stokjes. Ook wordt geld ingezameld om voor een paar arme kinderen in Vietnam het
schoolgeld te betalen. Van deze kinderen komen ze dan ook veel te weten.
Voor allen een nieuwe uitdaging en we gaan voor een succes!

17 augustus zullen Lidy en ik weer terug zijn in Nha Trang. We blijven t/m 10 september. Onze
manager mrs. Hiep heeft voor ons geregeld dat we weer in hetzelfde appartementje kunnen
verblijven als vorig jaar. Lekker goedkoop (16 euro per dag inclusief water, stroom, internet,
schoonmaak enz.) en niet tussen de toeristen, zodat we “onze” kinderen kunnen ontvangen.

Heel bijzonder dit jaar is dat onze dochters Vincy en Jiska met
hun vrienden Jeroen en Joost een paar dagen bij ons op bezoek
komen. Zij maken dan een rondreis door dit land en komen 4
dagen bij ons kijken hoe het er aan toe gaat. We nemen ze mee
naar weeshuis Loc Tho waar ze de schoolboekjes voor het
nieuwe schooljaar gaan uitdelen. We gaan op huisbezoek bij
Huú Thien, de weesjongen die zij samen supporten en laten ze
de grote communistische Tran Quang Khai-school van binnen
zien. We zullen ze laten merken dat wij al aardig ingeburgerd zijn
en de weg weten in Nha Trang en Dien Khanh.

Alles is weer “live” te volgen op onze website: www.looking-forward.nl
Van 17 augustus t/m 10 september. Word je enthousiast en wil je het ook een keer
meemaken, kom dan gerust langs! Wij proberen(op eigen kosten) ieder jaar bij de opening van het
nieuwe schooljaar, eerste week september, aanwezig te zijn.
Ieder jaar staan de kinderen op ons te wachten. Echt niet
alleen voor het geld, maar vooral voor de liefde en aandacht
die zij dan krijgen. We willen dan ook niet met lege handen
aankomen, dus is het iedere keer weer de vraag wat we
zullen meebrengen. Maar eigenlijk is dat veel makkelijker dan
in Nederland. De kinderen in Vietnam zijn al blij met een
praktisch cadeautje zoals een handdoekje of een paar
schoolschriften. Dit jaar hebben we goede, mooie balpennen
bij ons. Bedrukt met ons logo, maar nog belangrijker; er staat
op “made in Italy”!

Net als vorig jaar kunnen persoonlijke supporters een klein cadeautje voor “hun” kind meegeven.
Afgeven/opsturen voor 5 augustus.
Financiele verantwoording
Op 30 juni 2012 zit in de sponsorkas € ----,-- (incl. vooruitbetaalde schoolgelden)
RABO rekeningnummer 13.60.36.562
t.n.v. Johan Verschuren, inzake Vietnamese kinderen
Dus best veel geld in kas. Dat komt door de trouwe sponsors en verschillende mooie eenmalige
donaties die we gedurende dit schooljaar hebben mogen ontvangen. Veel geld, waarvan we een flink
gedeelte in september ter plaatse gaan besteden aan ons schoolgeldproject. Alles gaat gegarandeerd
naar “onze” arme schoolkinderen in Vietnam. Wij houden de privé-kosten goed gescheiden van de
Looking-Forwardgelden. Alle sponsors kunnen volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.
Hopelijk volgen jullie ons op internet bij ons bezoek aan “onze” kinderen. Kijk naar de dagelijkse
reisverslagen op onze website: www.looking-forward, tabblad “Reisverslagen”.
Bedankt voor het steunen van Looking-Forward in Vietnam,
Lidy en Johan Verschuren (E-mail: johanverschuren@yahoo.com )

