
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 woonde 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. Smart Tulip heeft 

een fonds ingesteld om jaarlijks 
30 van de armste studenten 
een beurs te geven. Naast 
het betalen van schoolgeld, 
krijgen de kinderen ook een 
ziektekostenverzekering, pennen 
en schriften.  
In augustus 2009 zijn de beurzen 
uitgereikt aan de studenten.
Vorig jaar heeft Smart Tulip 
er al voor gezorgd dat er in 
drie klaslokalen in het kleine 
vissersdorpje in Cam Ranh 
nieuwe meubels zijn gekomen. 
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Onderwijs is dé manier om de cyclus 
van armoede te doorbreken

Het schooljaar is al weer volop begonnen voor de Smart Tulip studenten. 
Door de steun van Smart Tulip krijgen dit schooljaar bijna 400 arme 
kinderen in Vietnam een studiebeurs om naar school te gaan. Tijd 
voor een update over de voortgang van de studenten, wat waren hun 
studieresultaten en wat zijn hun dromen voor de toekomst?
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30 beurzen voor arme kinderen in Cam Ranh
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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 al enige jaren samen met een aantal 
lokale organisaties in Vietnam. De huidige                  

samenwerkingsverbanden met deze organisaties 
verlopen goed en worden jaarlijks geëvalueerd. 
Voor nieuwe projecten is Smart Tulip op zoek naar 
lokale vertegenwoordigers die de projecten kunnen 
begeleiding en monitoren.

Wij hopen dat je deze nieuwsbrief wederom met 
interesse gelezen hebt. Meer informatie en foto’s vind 
je op onze website: www.smarttulip.nl. Hier kun je ook 
aanmelden voor de nieuwsbrieven van Smart Tulip. 
De volgende nieuwsbrief zal in het voorjaar van 2010 
uitkomen en zal je informeren over de voortgang van 
lopende en nieuwe projecten.

Huyen wil later les geven aan arme studenten
Huyen is geboren in het midden 
van Vietnam in 1996. Ze woont 
met haar moeder en kleine broertje 
in een van de armste dorpen in 
de provincie Quang Ngai. Haar 
alcoholistische vader heeft het 
gezin verlaten voor een andere 
vrouw. Huyen’s moeder is nooit 
naar school gegaan en moet 
rondkomen van € 12 per maand. 
Alleen al voor eten heeft het gezin 
€ 16 per maand nodig. Geld voor school hebben ze niet. Huyen is blij dat 
zij al vier jaren een beurs krijgt in de vorm van een fiets, boeken, schriften, 
uniform en schoolgeld. Huyen doet het erg goed op school, in de 4e klas 
behaalde ze gemiddelde resultaten, in de 6e en 7e klas is zij een van de 

weinige excellent studenten in haar klas. Zij zal dit schooljaar haar best doen dit te behouden. Haar droom voor de 
toekomst is om lerares te worden en arme kinderen les te geven.

200 studiebeurzen 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 

€ 15 per maand. Dit is veel te weinig 
om de kinderen naar school te laten 
gaan. Van de overheid krijgen zij 
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. Hoe hebben 
onze studenten het gedaan vorig 
schooljaar? Van de 200 studenten 

heeft 2% school voortijdig verlaten; 
21 studenten scoorden onder het 
gemiddelde en zullen het jaar moeten 
overdoen. De meeste studenten 
doen het gemiddeld (50%) of boven 
gemiddeld (31%) goed op school. 
Zeventien studenten behaalden 
een ‘excellent’. Smart Tulip gaat 
kijken of we deze studenten nog 
extra kunnen stimuleren om goed te 
blijven presteren. In deze nieuwsbrief 
staan verhalen van twee van onze 
studenten en hun dromen voor de 
toekomst.
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Wordt nu donateur!
Rabobank 1357.87.858

Iedereen draagt een steentje bij

In augustus is een groep van acht expats die in Ho Chi Minh Stad wonen een weekend naar Cam Ranh gegaan 
om de school van een nieuw laagje verf te voorzien. Smart Tulip heeft verf en materialen bekostigd. Vervoer, 
verblijfskosten en eten is door de deelnemers zelf betaald. In hun vrije weekend hebben ze veel werk verricht en 
hebben drie klaslokalen geverfd. Smart Tulip heeft met dit weekend meer bekendheid gegeven aan de projecten van 
Smart Tulip en meer bewustwording voor de armoede problematiek in Vietnam gecreëerd.

Linh wil politieman worden
Linh is geboren in 1996 en zijn familie 
behoort tot een van de etnische 
minderheden in Vietnam. Hij woont met 
zijn ouders, zus en broer in een huis 
gemaakt van stro en klei. Zijn familie 
heeft een klein stukje land waar ze rijst 
verbouwen. Ze hebben een koe en een 
paar varkens. Gemiddeld verdient het 
gezin € 16 per maand. Zijn ouders zijn 
zelf nooit naar school geweest, EMW (East Meets West) heeft hen ervan 
moeten overtuigen dat het voor de toekomst van het gezin erg belangrijk is dat 
Linh naar school blijft gaan. Voor Linh is het soms moeilijk om zijn huiswerk 
te maken omdat hij na schooltijd op zijn zusje moet letten en ook moet helpen 
in het huishouden. Zijn studieresultaten zijn gemiddeld. Hij staat vaak op 
het punt om te stoppen met school en om te kijken of hij geld kan verdienen 

zodat zijn ouders niet in zulke armoede hoeven te leven. Linh krijgt sinds 2004 een beurs, door de beurs is hij 
gemotiveerd om te blijven studeren. Hij wil later graag politieman worden.

Gulle gift

Het bruidspaar Ayal en Ingrid zijn in juni 2009 in het 
huwelijksbootje gestapt. Als cadeautip was gevraagd 
om geld te storten naar Smart Tulip. Smart Tulip ontving 
meer dan € 3.000! Met hulp van Children of Vietnam
hebben wij met deze gulle gift aan 100 studenten een 

beurs kunnen geven om dit jaar naar school te kunnen 
gaan. Smart Tulip dankt het bruidspaar en wil het 
bruidspaar een heel goed, gezond en liefdevol huwelijk 
toewensen!
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