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Onderwijs is dé manier om de cyclus  
van armoede te doorbreken

Door de steun van Smart Tulip krijgen dit schooljaar 50 studenten in 
Vietnam een studiebeurs om naar school te gaan. Smart Tulip steunt 
en volgt haar studenten inmiddels al zeven jaar. Hoe vergaat het de 
studenten? Wat zijn hun dromen voor de toekomst? Smart Tulip heeft actief 
gezocht naar nieuwe fondsen. Door de gulle giften van vrienden, familie, 
de Hartstra Stichting en Stichting Cura II kunnen wij vanaf dit schooljaar 16 
studenten die klaar waren met de middelbare school, een beurs geven voor 
een vervolgopleiding. In deze nieuwsbrief meer over de achtergrond van 
deze studenten.
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Kinderen in het Vissersdorp CamRanh

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 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 15 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.

Zestien nieuwe studenten

Smart Tulip werkt al ruim 5 jaar 
samen met Saigon Children’s 
Charity (SCC). Vanaf 2009 steunt 
Smart Tulip studenten met een 
studiebeurs voor de middelbare 
school met het beurzenprogramma 
van SCC. Van deze studenten 
waren 22 studenten in 2013 in 
hun laatste jaar en hebben hun 
middelbare school succesvol 
afgerond. Tien van deze studenten 
hebben aangegeven door te gaan 
met een vervolgopleiding en doen 
dit nu met een beurs van Smart 
Tulip.
Op dit moment steunt Smart Tulip 
via SCC nog 4 studenten die op 
de middelbare school zitten, 15 
studenten die hun vervolgopleiding 
in 2013 gestart zijn en 16 studenten 
die hun vervolgopleiding in 2014 
gestart zijn. De studenten die 
vorig jaar zijn gestart met een 
universitaire opleiding of een 
beroepsopleiding doen het allemaal 
goed. Er zijn twee studenten die wat 
mindere resultaten hebben behaald, 
SCC zal hen het komende jaar 
nauwgezet in de gaten houden.
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Wat kunnen wij nog meer doen met jouw steun!

Wij zijn blij dat we dit jaar 50 studenten hebben kunnen laten doorstuderen. Dank aan alle gulle giften! Ook volgende 
jaren willen wij blijven samenwerken met SCC en studenten helpen in de laatste fase van hun opleiding. We hebben 
daarom jullie hulp hard nodig om de kinderen die dit kunnen en willen door te laten studeren.

Phong wil arts worden
Phong woont met zijn ouders en jongere broer en zus in een klein huis. 
Zij hebben het huis kunnen bouwen met hulp van de lokale overheid. 
Het gemiddelde gezinsinkomen is $ 20 per maand. Zijn vader heeft geen 
regelmatige inkomsten en is vanwege zijn leeftijd ook niet meer zo gezond. 
Phong’s moeder heeft af en toe werk, manden vlechten. Ze hebben het niet 
breed, maar zijn ouders vinden school voor hun kinderen erg belangrijk. Zijn 
jongste broer zit in de 7e klas, zijn zusje zit in de 9e klas. Phong is klaar met 
de middelbare school en is toegelaten tot de universiteit voor een medische 
opleiding.

Tam wil lerares worden
Tam woont samen met haar ouders en broer. Haar vader werk al enige tijd 
niet en drinkt veel. Tam’s moeder werkt in de kinderopvang en verdient $ 100 
per maand. Tam’s broer zit in zijn tweede jaar van de universiteit en studeert 
informatica. Zij heeft haar middelbare school vorig jaar succesvol afgerond 
en is dit jaar beginnen met de lerarenopleiding.

Hau wil in de levensmiddelen industrie werken
Hau’s ouders zijn gescheiden. Zijn vader is niet meer in beeld. Alle zorg voor 
twee zonen komt neer op de moeder van Hau. Zijn moeder, Hau en zijn 
broer wonen bij hun grootmoeder. Hau’s moeder werkt in de kledingindustrie, 
verdient $ 150 per maand en heeft een slechte gezondheid. Ook Hau’s 
gezondheid is niet goed. Hij heeft zijn middelbare school goed afgerond en 
is nu begonnen aan een universitaire opleiding voedseltechnologie.
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Word nu donateur!
NL04 RABO 0 1357 878 58
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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.


