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Beste sponsors en vrienden van schoolgeldproject

LOOKING-FORWARD
Als Lidy en ik straks in augustus weer naar Vietnam afreizen, zal dat voor
mij de 6e keer zijn. Ons schoolgeldproject in Nha Trang/ Dien Khanh
bestaat dan 5 jaar. Iets wat klein en spontaan begonnen is krijgt steeds
meer vaste vorm en inhoud. Bijna dagelijks zijn wij met Vietnam en
Looking-Forward bezig. Lidy houdt de financiële administratie accuraat
bij; de maandelijkse persoonlijke supporter donaties worden op naam
van de desbetreffende leerling geboekt. Alle andere donaties worden correct ingeboekt en
verantwoord (donateur bedankt). Op het eind van elke maand wordt het juiste bedrag aan schoolgeld
voor de volgende maand naar manager mrs. Danh overgemaakt.
Ikzelf houd de contacten bij met de Vietnamese L-F-managers, mrs. Danh en mrs. Hiep en met Hien,
onze Nederlands-Vietnamese manager/vertaler. Met enkele leerlingen in ons schoolgeldproject heb ik
contact via de gebruikte lap-tops die we meegenomen hebben naar de managers.
De informatie en foto’s die we binnenkrijgen van Danh en Hiep sturen we door naar de
desbetreffende supporter. We doen ons best om meer donaties in ons fonds te krijgen.
De inrichting van ons huis wordt steeds meer Vietnamees en Looking-Forward. Ook in m’n
werkplaats/stoffeerderij hangen steeds meer foto’s van “onze” kinderen. Bewust en onbewust krijgen
de Vietnamese leerlingen steeds meer ruimte in ons leven. Nieuws op radio of TV, b.v. over
kinderarbeid, kinderprostitutie, meisjesdiscriminatie, corruptie en ondervoeding, worden direct door
ons gerelateerd aan Vietnam en de Looking-Forward kinderen. De ramp in de textielfabriek in
Bangladesh waarbij meer dan 1100 arbeiders (meest jonge ongeschoolde meisjes) omkwamen onder
de ingestorte betonnen vloeren; zou dat ook in Vietnam kunnen gebeuren? We denken van wel.
Er is zoveel oneerlijk/ongelijk in Vietnam: tussen arm en rijk, tussen jongen en meisje, tussen
meerderheid en minderheid. Er is nog veel te weinig aandacht voor hygiëne, gezonde
voeding/leefwijze, seksuele voorlichting en milieuvervuiling.
Wij proberen wel meer te doen voor onze leerlingen m.b.t hygiëne en gezondheid, maar het is
cultureel erg moeilijk om te spreken over persoonlijke hygiëne, ondergoed e.d.. Twee weken geleden
kregen we te horen dat een leerlinge (Lak) die we 3 jaar geleden gesteund hebben met haar
schoolopleiding in verwachting is van een Canadese toerist. Dit is nu al het 3e meisje in LookingForward dat zwanger raakt uit een korte relatie. Seksuele voorlichting had dit misschien voorkomen.
Gezonde voeding in de opgroeifase is erg belangrijk, maar voor de arme families is voldoende voeding
iedere dag prioriteit. We zullen ons best doen om ieder jaar een vooruitgang in een goede, totale
opvoeding te realiseren. Alleen een gezond kind kan goede schoolresultaten behalen.
De persoonlijke armoedige leefsituatie van ieder Looking-Forward kind is ons goed bekend; wij zijn bij
alle leerlingen op huisbezoek geweest, bij de meeste kinderen meer dan eens. Wij weten nu dat we
door dat hagel witte schoolshirt en dat verzorgde zwarte haar heen moeten kijken. Dat is de
Aziatische trots. De zoon of dochter gaat (en moet zelfs van
de schoolleiding) schoon en verzorgd naar school. Ook al
heeft een leerling maar één schooluniform, het zal iedere
schooldag onberispelijk wit zijn, met een fel rode das.
Deze armoede verbergende norm verklaart de leuke reactie
van een van onze persoonlijke supporters van een leerling
van de Mac Dinh Chi-school. Bij het zien van een foto van
Hung zei de sponsor: ”Als Hung zich net zo goed voelt als
hoe hij er op de foto uitziet, dan zit het wel goed!”. Een
prachtige reactie, want ondertussen denken wij terug aan
het huisbezoek bij deze verlegen jongen thuis.

Alle 56 Looking-Forward leerlingen zijn over naar de volgende klas. Dat iedereen over gaat is in
Vietnam niet ongewoon; blijven zitten is iets negatiefs, dus dat wordt het kind, de ouder(s) en school
niet aangedaan. En geld doet heel veel in Vietnam.
Ons schoolgeldfonds heeft een geweldige vaste groep donateurs en persoonlijke supporters, ook in
deze tijd van recessie. Wij en “onze” leerlingen zijn hiermee erg vereerd. Nha Trang en Dien Khanh
zijn zeker niet dicht in de buurt, maar iedere sponsor moet weten dat hij/zij altijd welkom is om ons
schoolgeldproject en de daarbij behorende leerlingen ter plaatse te bezoeken.
Wijzelf zijn dus de gelukkigen die over een paar weken weer afreizen
naar Zuid Vietnam. Omdat deze dure reis (ruim 1000 euro per
persoon voor de retourvlucht) onze enige vakantieperiode is gaan we
voordat we doorreizen naar Nha Trang, eerst een week op
ontspannende vakantie in Noord Vietnam. We doen een auto trip
(met chauffeur) naar de Chinese grens. Deze reis wordt geheel
georganiseerd door Cees van het Nederlandse reisbureautje
VIETNAM A LA CARTE in Hanoi. Het belooft een reis te worden ver
van toeristen waarbij we meerdere authentieke bergvolken zullen
ontmoeten.
Na deze bijzondere Noordelijke reis, nemen we 21 augustus het
vliegtuig voor het 3e en laatste stuk naar Nha Trang in Zuid Vietnam.
Mrs. Danh en mrs. Hiep en al de kinderen hebben al laten weten dat
ze vol verwachting op ons staan te wachten. De managers hebben
zoveel te vertellen en te regelen en de kinderen kijken uit naar de
cadeautjes van hun persoonlijke supporter. De leerlingen van de
basisschool De Wegwijzer hebben voor Tung, Hau, Tram en Thao
pakketjes gemaakt met van alles er in.
Gedurende de 3 weken dat wij in Nha Trang en Dien Khanh zijn zal onze agenda weer van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat vol geboekt worden door onze Vietnamese managers Danh en Hiep. Wij
proberen weer al de 56 L-F-kinderen thuis te bezoeken. Op 5 september zal weer het Vietnamese
schooljaar van start gaan met de bijzondere (communistische) openingsceremonie. Dit jaar zal er een
probleem opgelost moeten worden, omdat ons fonds nu op 3 scholen leerlingen ondersteunt. Op alle
scholen begint de ceremonie om 07.00 uur en al de 3 scholen staan er op dat Looking-Forward hierbij
aanwezig is. Voor ons is dat onmogelijk, maar in Vietnam bestaat er geen NEE!
Vorig jaar zijn we met 34 L-F-leerlingen een dagje uit geweest naar een speeltuin aan het strand. Het
was een geweldige dag en de kinderen waren erg gelukkig met deze bijzondere ervaring. We wilden
dit jaar met al de 56 L-F-kinderen een dagje uit organiseren, maar dit blijkt teveel gevraagd in
Vietnamees management. Manager Danh kan dit niet aan.
Wij moeten ons aanpassen aan de Vietnamese cultuur. Toch willen wij dat alle Looking-Forwardleerlingen een dag samenkomen om voor hen duidelijk te maken dat ze bij een speciale groep horen
en daarmee bevorderen wij dat de leerlingen gemotiveerd worden goed hun best te doen op school.
We hebben eigen ideeën voor zo’n jaarlijkse Looking-Forward-ontmoetingsdag, maar we moeten onze
Vietnamese managers Hiep en Danh hiervoor nog warm maken. Wat en hoe het wordt kun je straks
volgen op ons (dagelijks) reisverslag op de website.
De zwangere Lak heeft ontslag gekregen van haar werk als souvenir-verkoopster bij PoNagar Chamtempels en is teruggegaan naar haar Cham-geboortedorp nabij Phan Thiet. De baby moet komen in
december. Of de Canadese toerist nog iets van zich laat horen is onzeker. Zo niet, dan is Lak weer
terug bij af; terug in haar armoedige dorpje. Wij gaan zeker bij Lak op bezoek in augustus. In haar
kleine dorpje woont ook Trang, een andere oud-leerlinge die voortijdig zwanger is geraakt. Trang is
ziek en ook haar baby is ziek. We gaan kijken of we hen een beetje (privé) kunnen helpen.

Een andere leerlinge van het eerste uur, Thien, heeft beter nieuws voor ons; zij gaat 1 september
trouwen en wij mogen er bij zijn! Onze 2e Vietnamese bruiloft, maar nu kennen wij de bruid. De
bruidegom Hung kennen we niet, want vorig jaar had Thien nog geen verkering!?
Hiep en Danh hebben ons gevraagd of in
het L-F-fonds nog wat geld beschikbaar
is voor extra uitgaven in de tijd dat wij
op bezoek zijn. Wij hopen/ verwachten
nog wat extra donaties voor dat wij naar
Vietnam vertrekken, dus hebben wij onze
Vietnamese managers toestemming
gegeven om voor zo’n honderd andere
arme leerlingen op “onze” scholen
schooluniformen, schoolboeken en
schriften te kopen. Op voorwaarde dat
wij zelf deze schoolspullen zullen gaan
brengen. Met genoegen brengen wij
schooluniformen naar de Vinh Ngoc
primaryschool; de school op palen aan
de overkant van de Song Cai-rivier waar
de bergbevolking nog armer is.
Al onze belevenissen zijn weer van 21 augustus t/m. 10 september “live” te volgen op onze LookingForward-website, tabblad “Reisverslagen”. Of dat echt weer dagelijks zal zijn is niet zeker, want wij
verblijven dit jaar in hetzelfde goedkope appartementje als vorig jaar. Met heel, heel veel moeite en
tijd is het toen gelukt om ieder dag een verslag op onze website te zetten. Dit kwam omdat de
internetverbinding erg slecht was; het koste uren voordat het verslag met foto’s op de site stonden.
Volgens mrs. Lan Anh, de verhuurder, is het internetbereik verbeterd. We zijn hierover sceptisch, we
kennen de Vietnamese cultuur al een beetje. Misschien heeft mrs. Anh alleen een Boeddhabeeldje bij
de internetrouter gezet.

Het hoofddoel van ons schoolgeldproject is kinderen van arme ouders, welke door
financiële noodgevallen, bv. ziekte, overlijden, weggaan van de vader, extreme
armoede, dreigen hun basisopleiding te moeten stoppen, door de schoolkosten te
vergoeden, toch op school te houden. Ieder kind op deze wereld moet tenminste een kans
krijgen op een goed leven. Leren lezen, schrijven, rekenen, etc. is cruciaal voor zo’n kans in het leven.
Financiële verantwoording
Op 1 juli 2013 zit in de sponsorkas € xxxx (incl. vooruitbetaalde schoolgelden).
Een mooi resultaat in deze moeilijke tijden. De uitgaven zijn goed in de hand te houden en de
inkomsten zijn stabiel. Eenmalige donaties zijn moeilijker te krijgen.
Dit saldo geeft voldoende ruimte om een paar duizend euro te besteden als wij op bezoek zijn bij
“onze” leerlingen.
Wij houden de privé-kosten goed gescheiden van de Looking-Forwardgelden. Alle sponsors kunnen
volledige inzage krijgen in de L-F-boekhouding.
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