
Sinds 2006 heeft Smart Tulip ruim 300 studenten 
gesteund in het midden en het zuiden van Vietnam. 
Wij sluiten hierbij aan bij bestaande projecten van East 
Meets West (EMW) en Saigon Children’s Charity (SCC) 
om het opleidingsniveau van arme kinderen te verhogen. 
Daarnaast geeft Smart Tulip steun aan 20 leerlingen in 
het vissersdorp CamRanh.
Het gezinsinkomen van de studenten die in aanmerking 

komen voor een studiebeurs 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 het 
schoolgeld niet kunnen betalen en vaak hun kinderen 
nodig hebben in het huishouden of om op het vee te 
passen.
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Studiebeurzen zijn de manier om jonge Vietnamezen 
aan een opleiding te helpen

Door de steun van Smart Tulip krijgen dit schooljaar ruim 250 
kinderen in Vietnam een studiebeurs om naar school te gaan. 
Smart Tulip steunt en volgt haar studenten inmiddels al zes 
jaar. Hoe vergaat het de studenten? Wat zijn hun dromen 
voor de toekomst? Dit jaar zal Smart Tulip voor het laatste 
jaar de studenten in het midden van Vietnam ondersteunen 
via East Meets West. Maar Smart Tulip heeft niet stil gezeten, 
we hebben gulle donaties gekregen. Dit jaar kunnen we 
14 student ondersteunen die starten aan een universiteits- 
of beroepsopleiding. In deze nieuwsbrief meer over de 
achtergrond van deze studenten.

>
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Hoe gaat het met onze studenten?
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Voor het schooljaar 2012/2013 heeft 
Smart Tulip 225 kinderen in het 
midden van Vietnam ondersteund, 
via het succesvolle SPELL project 
van EMW. In 2012/2013 haalden 
de meeste studenten goede (43%), 
gemiddelde (37%) en excellente 
(18%) resultaten. Slechts 1 student 
heeft onder het gemiddelde 
gepresteerd en 5 studenten hebben 
school voortijdig verlaten. Lees de 
verhalen van Hang en Diem, twee 
studenten die Smart Tulip steunt via 
EMW.
Vanaf 2009 steunt Smart Tulip ook 
50 studenten met een studiebeurs 
voor de middelbare school met het 
beurzenprogramma van SCC. Van 
deze studenten waren in 2012 zes 
studenten in hun laatste jaar en zijn 
inmiddels aan een vervolg opleiding 
begonnen. 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 (43%) of 
gemiddelde (34%) resultaten. Vijf 
studenten scoorden onder gemiddeld 
en vijf studenten hebben helaas 
school voortijdig verlaten. Lees de 
verhalen van Nha en Hien in deze 
nieuwsbrief. Dit zijn twee van de 
studenten die Smart Tulip steunt.

VERVOLG: Hoe gaat het 
met onze studenten...

Smart Tulip heeft actief gezocht naar nieuwe fondsen. Door de gulle giften 
van vrienden, familie, de Hartstra Stichting en Stichting Cura II hebben wij 
14 studenten die klaar waren met de middelbare school, een beurs kunnen 
geven voor een vervolgopleiding. Zes van deze studenten steunen we al 
4 jaar via SCC. Voor volgend jaar willen we weer proberen genoeg geld bij 
elkaar te krijgen om de studenten die dit jaar eindexamen doen ook door 
te kunnen laten studeren. Bij deze studenten zit bijvoorbeeld Loc, hij is 
begonnen aan de beroepsopleiding om elektricien te worden, Ngoc studeert 
wiskunde aan de universiteit en Phuong studeert Chinees aan de universiteit. 
In de volgende nieuwsbrief meer over hun vorderingen.

Veertien nieuwe studenten

Loc Ngoc Phuong
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Wij zijn blij dat we dit jaar 14 studenten hebben kunnen laten doorstuderen. Dank aan alle gulle giften! Volgend jaar 
doen meer dan 20 studenten eindexamen. Ook hen willen we laten doorstuderen. We hebben daarom jullie hulp hard 
nodig om de kinderen die dit kunnen en willen door te laten studeren. 

Wat kunnen wij nog meer doen met jouw steun!

Hien wil lerares worden
Nguyen Thi Thu Hien is 17 jaar en zit in de 11e klas. Zij is de jongste van het gezin, 
haar oudere broer studeert accountancy. Haar vader is metselaar en verdient € 6 per 
dag. Haar moeder is hartpatiënt, de familie heeft voor haar € 40 per maand nodig voor 
de medicijnen. Zij is te zwak om te werken, het inkomen van het gezin is afhankelijk 
van het inkomen van de vader van Hien. Ze wonen in een heel klein huis van 40 
vierkante meter, dat ze met hulp van de buren hebben kunnen bouwen. Hien heeft 
vorig jaar goede resultaten behaald op school en droomt ervan om lerares te worden.

Hang houdt van lezen en wil later arts worden
Hang is 16 jaar oud en zit in de 10e klas. Al jaren haalt zij excellente resultaten op 
school. In de 7e en 8e klas won ze zelfs de derde prijs voor literatuur. Hang woont bij 
haar ouders en reist elke dag 10km naar school. Haar zusje is 10 jaar oud en zit in 
de 3e klas. Haar vader heeft nierproblemen en was begin 2013 een paar maanden 
opgenomen in het ziekenhuis. Voor deze ziekenhuisopname heeft de familie een 
lening bij de bank moeten aangaan. Haar vader kan door zijn ziekte niet werken en 
het gezin is afhankelijk van de inkomsten van haar moeder die op het land werkt.

Diem werkt hard op school en thuis
Diem is 16 jaar en zit in de 10e klas. Smart Tulip steunt Diem al sinds de 5e klas. 
Diem is een excellente student. Eigenlijk doet ze het goed in alle vakken, maar het 
beste in biologie. Ze wil dan ook graag dokter worden. Diem heeft geen broers of 
zussen. Haar vader heeft ene beroerte gehad en kan niet meer werken. Ze leven 
van het kleine inkomen van haar moeder, zij verkoopt brood op een lokale markt. Ze 
verdient $25 per maand. Het gezin heft $20 nodig per maand voor de medicijnen van 
haar vader.

Nha wil apotheker worden
Dong Thanh Nha  is 17 jaar en zit in de 11e klas. Nha is de oudste zoon en heeft 
nog 1 jongere broer. Zijn vader is werkloos. Ze zijn voor hun inkomen afhankelijk van 
het inkomen van hun moeder (€ 120 per maand). Zij werkt in een kleding fabriek. 
Ze wonen tijdelijk bij een andere familie in huis zodat ze alleen voor de elektriciteit 
hoeven te betalen. Nha wil later apotheker worden, maar maakt zich zorgen of zijn 
ouders zijn opleiding wel kunnen betalen. Hij heeft ook extra bijles nodig. SCC zal het 
gezin extra ondersteuning geven als dit nodig mocht zijn.



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.
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Word nu donateur!
Rabobank 1357.87.858
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