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Wat we doen 

De Stichting Smart Tulip is in juni 
2007 opgericht met als doel de 
toegang tot onderwijs voor de 
allerarmsten te verhogen. Onderwijs 
is dé manier om de cyclus van 
armoede te doorbreken. Door het 
geven van studiebeurzen aan arme 
studenten zorgt Smart Tulip voor een 
betere toekomst voor hen die anders 
geen kans hebben om uit hun barre 
bestaan te komen
Alle projecten van Smart Tulip 
worden beoordeeld aan de hand 
van de SMART-kenmerken waaraan 
de doelstellingen, activiteiten 
en gewenste resultaten van de 
aanvragende organisatie moeten 
voldoen. 
Smart Tulip werkt samen met lokale 
organisaties en heeft voor 2007-2008 
vier onderwijsprojecten in Vietnam 
geselecteerd.

200 kinderen een 
studiebeurs tot het laatste 
jaar van de middelbare 
school

Smart Tulip geeft aan 200 arme 
kinderen in het midden van 
Vietnam een studiebeurs. 
Wij sluiten hierbij aan bij het 

succesvolle SPELL-project van 
East Meets West (EMW) om het 
opleidingsniveau van arme kinderen 
te verhogen. Het gezinsinkomen 
van de studenten die in aanmerking 
komen voor een studiebeurs is 
gemiddeld lager dan € 8 per maand. 
Dit is veel te weinig om de kinderen 
naar school te laten gaan. Van de 
overheid krijgen zij ook geen steun, 
deze families staan op het punt hun 
kinderen van school te halen omdat 
zij dit niet kunnen betalen.
De resultaten van het programma 
zijn veelbelovend. In de eerste drie 
jaar van het programma heeft slechts 
2,9% van de studenten met een 
studiebeurs school voortijdig verlaten.

Studiebeurzen en bijles voor 
18 straatkinderen in Ho Chi 
Minh City

Vanaf het schooljaar 2008/2009 
steunt Smart Tulip 4 straatkinderen 
in de 10e klas van de middelbare 
school. Smart Tulip heeft toegezegd 
dat deze studenten bij goede 
prestaties een studiebeurs krijgen tot 
het einde van de middelbare school. 
De 15 May School (in Ho Chi 
Minh City) geeft gratis onderwijs 
(tot de 9e klas) aan ongeveer 150 

Stichting Smart Tulip bestaat 1 JAAR!!!
Door de steun van de Stichting Smart Tulip hebben al meer dan 200 
arme kinderen in Vietnam een studiebeurs gekregen om naar school 
te gaan. Reden te meer om je uitgebreider te informeren over het 
werk van de Stichting Smart Tulip.
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straatkinderen. De kinderen die 
deelnemen aan het onderwijs van 
de 15 May School zijn vaak door de 
politie, de overheid of door toeristen 
terecht gekomen bij de school. De 
15 May school wil ook kinderen 
steunen die na de 9e klas nog verder 
willen studeren (high school en/of 
universiteit). In totaal begeleidt de 
15 May School 18 studenten die 
van hun school zijn doorgestroomd 
naar de 10e klas. Samen met de 15 
May School zal Smart Tulip al deze 
studenten volgen en indien nodig 
bijles financieren.

In de volgende nieuwsbrief zullen 
we je kennis laten maken met deze 
studenten.

Universiteitsbeurzen voor 
6 studenten in Danang 
(midden-Vietnam)

Vanaf het studiejaar 2008/2009 
krijgen 6 arme studenten een 
studiebeurs van Smart Tulip voor hun 
volledige universitaire opleiding in 
Danang (het midden van Vietnam). 
De studenten (geselecteerd door 
Children of Vietnam) komen uit arme 
gezinnen, inkomen lager dan  
€ 12 per maand. Om te kunnen 
studeren wordt hun collegegeld direct 
aan de universiteit. Daarnaast krijgen 
de studenten een maandelijkse 
toelage om van te kunnen leven. 
Door het geven van studiebeurzen 
voor de universiteit draagt Smart 
Tulip bij aan een betere toekomst 
voor de kinderen en hun arme 
families.

In de volgende nieuwsbrief meer 
informatie over deze studenten.

Studiebeurzen en 
schoolmeubels voor de 
lagere school in Cam Ranh

Via een Nederlands-Vietnamese 
zakenman is Smart Tulip in contact 
gekomen met de lagere school in 
Cam Ranh (vlakbij de badplaats 
Nha Trang), een arm vissersdorp. 
Cam Ranh is het dorp waar hij 
met zijn ouders woonden voordat 
zij naar Nederland vluchtten in de 
jaren ‘70. Hij probeert nu voor zijn 
geboortedorp geld te verzamelen 
voor het verbeteren van het 
onderwijs. De school heeft 360 
leerlingen, 30 leerlingen per klas.
Smart Tulip verleent studiebeurzen 
aan de armste kinderen van de 
‘Truong Trieu Hoc Cam Phu Bac 
So 1’ school in Cam Ranh om 
zo voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen. Smart Tulip levert ook 
een bijdrage aan de leeromgeving 
van de school door het financieren 
van schoolbanken voor drie 
klaslokalen.

Wat kunnen wij nog meer 
doen met jouw steun!

Met jullie donaties kunnen wij nog 
meer kinderen een studiebeurs 
geven. Concreet betekent dit:
- Studiebeurzen voor arme kinderen 

aan de universiteit van de Mekong: 
veel kinderen kunnen niet studeren 
omdat ze geen geld hebben om het 
college geld te betalen. Voor  
€ 500 per jaar kan 1 student een 
jaar studeren.

- Meer studenten naar de universiteit 
in Danang. Wij steunen dit jaar 6 
studenten die met hun opleiding 
beginnen. Children of Vietnam is 
op zoek naar meer donaties om 
in totaal 20 kinderen te kunnen 
laten starten. Voor € 500 per jaar 
kan 1 student een jaar naar de >
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universiteit.
- East Meets West heeft nog een 

aantal kinderen in haar programma 
waarvoor ze nog geen financiering 
hebben tot aan de 12e klas. Voor 
€ 50 per jaar kan 1 kind naar de 
middelbare school.

Elke euro komt terecht bij de 
kinderen die we steunen

Wij streven ernaar dat wij niet meer 
dan 5% van de donaties uitgeven 
aan niet-project doeleinden. 
Daarnaast heeft Smart Tulip in 2007 
de ANBI vrijstelling gekregen van 
de Belastingdienst. Dit betekent 
dat wij over donaties die we 
ontvangen geen belasting hoeven 
te betalen en donateurs kunnen 
hun gift van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken.

Wordt nu donateur!

Rabobank 1357.87.858

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wij hopen dat je deze nieuwsbrief 
met interesse gelezen heeft. Meer 
informatie en foto’s vindt u op onze 
website (www.smarttulip.nl). Hier 
kun je ook aanmelden voor de 
toekomstige nieuwsbrieven van 
Smart Tulip (3 tot 4 keer per jaar).

Met hartelijke groeten namens de 
Stichting Smart Tulip

Youdi Schipper (voorzitter)
Ingrid Halters ((penningmeester)
Ronald Rademaker (secretaris)
Christine Zoomer
Janine de Vries

Nquyen Thi Ha

Ik ben Ha en geboren in 1996 en ben wees. Mijn moeder is bij mijn geboorte overleden waarop mijn 
vader ons verliet en met een andere vrouw trouwde. Ik ben opgevoed door de ouders van mijn moeder. 
Mijn opa en oma zijn 70 jaar en eigenlijk te oud om te kunnen werken. Zij hebben een klein rijstveldje, 
maar daar verdienen ze niet genoeg mee om mijn school van te kunnen betalen. Mijn opa en oma 
moesten zelfs vaak rijst van de buren lenen om genoeg eten te hebben. Ik moest mijn schoolboeken 
lenen van oudere vriendinnen en na school helpen op het land en in het huishouden. Ik moest heel hard 
studeren om over te kunnen gaan, want mijn grootouders konden geen bijles voor me betalen. Maar 
ik ga graag naar school omdat ik later een goede baan wil hebben als dokter. Ik was erg bang dat mijn 
grootouders het niet meer zouden kunnen betalen. We waren erg blij toen ik geselecteerd werd voor 
SPELL in 2004. Nu krijgen we financiële hulp en kan ik naar bijles gaan. Ik zit in de 7e klas en haal 
gemiddelde resultaten (average student).

Bezoek onze website www.smarttulip.nl om ook Cam, Phuong en Phi te ontmoeten. 


