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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 vergroten.  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. Voor haar projecten
in Vietnam wordt Smart Tulip 
vertegenwoordigd door Onika 
Pinkus. Onika draagt zorg voor de 
begeleiding en het monitoren van de 
projecten ter plaatse. Op deze manier 
kan Smart Tulip goede besteding van 
de donaties garanderen.

Acht univeristeitsbeurzen

Vanaf het studiejaar 2008/2009 
krijgen 8 arme studenten een 
studiebeurs van Smart Tulip voor hun 
volledige universitaire opleiding. De 
studenten worden geselecteerd door 
Children of Vietnam.  Ontmoet een 
paar van onze studenten Hiep en 
Bong (zie kader).

Onderwijs  is dé manier om de cyclus 
van  armoede te doorbreken

Alweer een schooljaar voorbij sinds de laatste nieuwsbrief van Smart Tulip! 
Door de steun van Smart Tulip hebben al meer dan 200 arme kinderen in 
Vietnam een studiebeurs gekregen om naar school  te gaan. Hoe is het 
onze studenten vergaan? En wat zijn de plannen van Smart Tulip voor het 
schooljaar 2009/2010? Meer informatie hierover vind je in deze nieuwsbrief.
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Nguyen Thi Minh Hiep
Hiep woont samen met haar twee zussen (9 en 12 jaar), moeder en oma 
(van vaderskant). Haar vader is 5 jaar geleden overleden en wordt met 
een groot altaar in de woonkamer geëerd. Haar moeder heeft een beroerte 
gehad en werkt voornamelijk op het rijstveld van de familie. De tante van 
Hiep is na het overlijden van haar vader van Danang naar het dorp verhuisd 
om het gezin bij te staan.
Hiep is dit jaar gestart aan de universiteit voor toerisme in Hoi An. Ze is nog 
op zoek naar een kamer om doordeweeks te wonen. Vooralsnog moet ze 
elke dag heen en weer met de bus.

Alledrie de dochters doen het uitmuntend op school. Hiep spreekt al een aardig woordje Engels. Ze hoopt 
reisleidster te kunnen worden.
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Monitoring blijft hard nodg

In 2008 heeft Smart Tulip een 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de 15 May School om 
drie kinderen een beurs te geven 
die naar de middelbare school gaan. 
Echter, halverwege het schooljaar 
bleek dat de 15 May School niet kon 
voldoen aan de verplichtingen die 
zij zijn aangegaan. Smart Tulip heeft 
daarom besloten de samenwerking 
met de 15 May School stop te zetten.
Om de studenten hiervan niet de 
dupe te laten zijn, zullen we bij wijze 
van uitzondering, voor de komende 
twee schooljaren het schoolgeld voor 
Phuc, Sang en Nhan direct aan deze 
studenten zelf betalen. Het blijft lastig 
en van groot belang, om organisaties 
te beoordelen op betrouwbaarheid.
Wij blijven ons best doen om in de 
gaten te houden dat het geld van 
Smart Tulip goed besteed wordt.

Nieuwe beurzen voor het 
volgend schooljaar

Door de donaties die wij het 
afgelopen jaar van jullie hebben 
ontvangen, kan Smart Tulip met 
ingang van het schooljaar 2009/2010 
vijftig nieuwe studenten een beurs 
geven voor de middelbare school. In 
samenwerking met Saigon Children’s 
Charity zullen studenten in de buurt 
van Ho Chi Minh Stad een beurs 
ontvangen. Een beurs bestaat uit: 
10 kilo rijst per maand (dit zou een 
kind kunnen verdienen als het niet 
naar school zou gaan), boeken en 
pennen, school uniformen, fietsen en 
schoolgeld.

Het verhaal van een van deze 
studenten, Ha Thi Tuyet Dung (13 
jaar), is hartverscheurend:
(Zie kader volgende pagina)

Ngo Thi Bong
Bong’s moeder heeft 7 jaar geleden zelfmoord gepleegd. Haar vader is 
mentaal in de war en kan niet voor zijn kinderen zorgen. Sinds het overlijden 
van haar moeder is ze opgevoed door haar opa (van vaders kant). Ze heeft 
1 jongere broer, hij heeft het examen niet gehaald om naar de 10e klas te 
mogen gaan en is nu aan het werk als metselaar. 
Bong is in september begonnen met de 4-jarige leraren opleiding aan de 
universiteit. Ze woont in Danang want het huis van haar ouders is 17km van 
de stad. In Danang deelt ze een kamer met een andere studente, samen 
betalen ze een huur van €12. Bong kan dit betalen door de studietoelage die 
ze ontvangt van Smart Tulip. Vorig schooljaar had ze al de toelatingsexamen 
willen doen voor de universiteit, maar haar vader had haar opgesloten in een 
kamer om te voorkomen dat ze dit examen zou gaan doen. Hij wilde niet dat 

ze zou gaan studeren omdat hij vindt dat dit te veel geld kost.
Bong is een vrolijke studente die blij is dat ze de kans krijgt om te studeren. Haar wens is om nog een bijbaantje te 
vinden om wat beter te kunnen rondkomen, ze hoopt dat ze snel wat studenten bijles kan gaan geven. 
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Wat kunnen we het komende 
schooljaar nog meer doen 
met jouw steun

Het bestuur van Smart Tulip heeft 
voor het komende schooljaar 
besloten prioriteit te geven aan 
studiebeursen voor studenten op de 
lagere school en middelbare school. 
Smart Tulip is van mening dat er een 
eerste behoefte is aan het vergroten 
van de toegang voor de allerarmsten 
aan het primair en secundair 
onderwijs. Met meer donaties kunnen 
we een aanvraag van 1 van onze 
betrouwbare partners, Children of 
Vietnam, honoreren. Zij hebben 
aangegeven 100 extra beurzen te 
willen geven aan kinderen uit arme 
gezinnen (huishoudinkomen lager 
dan € 28 per maand). Dit zouden 
wij met jouw steun graag willen 
honoreren.     

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wij hopen dat je deze nieuwsbrief 
wederom met interesse gelezen 
hebt. Meer informatie en foto’s vindt 
je op onze website (www.smarttulip.
nl). Hier kun je ook aanmelden voor 
de toekomstige nieuwsbrieven van 
Smart Tulip. De volgende nieuwsbrief 
zal eind 2009 uitkomen en gaat over 
de voortgang en studieresultaten van 
de studenten die Smart Tulip steunt.

Met hartelijke groeten namens de 
Stichting Smart Tulip

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

Het verhaal van Dung
Dung heeft een oudere en een 
jongere zus. Haar moeder is drie 
jaar geleden overleden aan een hart 
aanval. Niet lang daarna hertrouwde 
haar vader en verliet hij zijn kinderen. 
De kinderen wonen nu samen met 
hun oude grootmoeder, het contact 
met hun vader is volledig verbroken. 
De grootmoeder verdient niet veel 
met de paar eenden die zij heeft. 
Dung’s oudere zus moest met school stoppen na de 9e klas en werkt sinds 
die tijd in een ceramische fabriek. Zij verdient slechts € 30 per maand en hier 
moet het hele gezin van leven. Dung en haar jongere zus willen graag door 
studeren, maar financieel is het niet op te brengen om voor beide zussen het 
schoolgeld te betalen.

Wordt nu donateur!
Rabobank 1357.87.858


