
Sinds 2006 steunt Smart Tulip 390 
studenten in het midden en het zuiden 
van Vietnam. Wij sluiten hierbij aan bij 
het succesvolle projecten van East Meets 
West (EMW; 300 leerlingen), Children of 
Vietnam (CoV; 10 universiteitsstudenten) 
en Saigon Children’s Charity (SCC; 50 
leerlingen) om het opleidingsniveau van 
arme kinderen te verhogen. Daarnaast 
geeft Smart Tulip steun aan 30 leerlingen 
in het vissersdorp CamRanh.
Het gezinsinkomen van de studenten 
die in aanmerking komen voor een 
studiebeurs is gemiddeld lager dan € 20 
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. 
Smart Tulip steunt 300 kinderen in het 
midden van Vietnam met het succesvolle 
SPELL project van EMW Smart Tulip 
zal hun schoolgeld betalen tot het einde 
van de middelbare school. De resultaten 
van het programma zijn veelbelovend. 
Van de 300 studenten heeft 3,3% school 
voortijdig verlaten. De meeste studenten 
halen gemiddelde resultaten (44%), 
boven gemiddeld (27%) of excellente 
resultaten (19%). Slechts 7% van 
de studenten heeft in het schooljaar 
2009/2010 onder het gemiddelde 
gepresteerd. Lees het verhaal van 

Phuong in deze nieuwsbrief, één van de 
studenten die Smart Tulip steunt.
Met ingang van het schooljaar 2009/2010 
steunt Smart Tulip ook 50 studenten 
met een studiebeurs voor de middelbare 
school met het beurzenprogramma van 
SCC. SCC selecteert samen met de 
lokale overheden de arme families en 
bezoekt de kinderen die een studiebeurs 
krijgen minstens 2 keer per jaar. Aan het 
begin van het studiejaar krijgt ieder kind 
voor het eerste half jaar genoeg schriften 
en pennen. Elke maand krijgt het gezin 
ook 10 kilo rijst. Dit zou een kind kunnen 
verdienen als het niet naar school zou 
gaan. De studenten hoeven niet de beste 
studenten te zijn, maar er wordt wel 
gekeken naar hun motivatie om door te 
willen studeren. SCC werkt in districten 
die grenzen aan Ho Chi Minh Stad. Vorig 
school jaar haalden de meeste studenten 
goede (40%) of gemiddelde (38%) 
resultaten. Drie studenten scoorden 
onder gemiddeld en negen studenten 
excellent. Het jaarverslag van het 
beurzenproject van SCC vind je op onze 
website.
Smart Tulip steunt ook 10 
universiteitstudenten in het midden van 
Vietnam. Dit doen wij in samenwerking 
met CoV. Deze studenten zitten nu in hun 
3e studiejaar en halen goede resultaten. 
Op onze website kunt u een aantal van 
onze studenten ontmoeten.
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Onderwijs is dé manier om de cyclus 
van armoede te doorbreken

Door de steun van Smart Tulip krijgen dit schooljaar in totaal 390 arme 
kinderen in Vietnam een studiebeurs om naar school te gaan. Smart Tulip 
steunt en volgt haar studenten inmiddels al ruim drie jaar. Hoe vergaat het 
de studenten? Wat zijn hun dromen voor de toekomst?
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390 studenten een beurs!
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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. 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.

Phuong wil graag naar de universiteit

Nguyen Thi Bich Phuong zit in de 9e klas en woont 
bij haar oom en tante. Tien jaar geleden overleed 
haar vader aan kanker. Kort daarna verliet haar 
moeder haar en sindsdien woont ze bij haar oom 
en tante die 60 jaar oud zijn. Zij moeten rondkomen 
van €1 per dag. In 2006, toen Phuong in de 5e klas 
zat, werd ze van school gehaald omdat haar oom en 
tante het schoolgeld niet meer konden betalen. Door 
het programma van EMW kon zij toch naar school 
blijven gaan en haalt zij goede cijfers. Voordat ze 
naar school gaat helpt ze eerst haar tante met het 
maken van rijstkoeken om op de markt te verkopen. 
Na schooltijd verzorgt ze haar oom die deels verlamd 
is. Ze is blij dat ze haar school kan afmaken en hoopt 
te worden toegelaten tot een universiteit.

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 in te zamelen voor 
het verbeteren van het onderwijs. 

 De school heeft 360 leerlingen, 30 
leerlingen per klas. Al enige jaren 
heeft Smart Tulip een beurzenfonds 
beschikbaar gesteld om jaarlijks de 
30 armste kinderen van de school 
een beurs te geven. Een beurs dekt 
de kosten voor het betalen van 
schoolgeld, schriften, pennen en een 
ziektekostenverzekering. Dit jaar was 
er weer een feestelijke uitreiking van 
de beurzen. 

Kinderen in het Vissersdorp CamRanh
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Wordt nu donateur!
Rabobank 1357.87.858

Nam wil economie gaan studeren

Nam woont in een klein huis met zijn moeder en 
twee oudere zussen. Acht jaar geleden is zijn 
vader overleden in een verkeersongeluk. Hij liet 
zijn gezin achter met een schuld van €600 voor de 
medische kosten die niet zijn leven hebben gered. 
Nam’s oudste zus is kort hierna gestopt met school 
om haar moeder te helpen met het werken in de 
rijstvelden. Zijn andere zus zit nu in de 12e klas.
Nam zit nu in de 9e klas en krijgt sinds hij in 
de 5e klas zit een beurs van EMW. Hij doet het 
goed op school en is een excellente leerling. Hij 
hoopt volgend jaar toegelaten te worden tot de 
10e klas (high school), daarvoor moet hij een 
toelatingsexamen doen. Na de middelbare school 
wil hij economie gaan studeren aan de universiteit.

Smart Tulip staat voor SMART

Smart Tulip wil ook kunnen vaststellen dat daar waar wij 
hulp geven dit ook effect heeft. EMW heeft ons data ter 
beschikking gesteld van 377 studenten. Van deze groep 
krijgen 228 studenten sinds het schooljaar 2005-2006 
een beurs van EMW. Met deze data kunnen we 

 
 
een impact-analyse doen om te kijken of het krijgen van 
een beurs bijdraagt aan het tegen gaan van voortijdig 
schooluitval. De resultaten van deze analyse zullen in de 
volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd. 
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