Lien Doi
Verbonden met Viet Nam

Verantwoording 2012
Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi.
Aan het einde van het jaar sturen wij u altijd een overzicht van inkomsten en uitgaven over
het afgelopen jaar. Omdat dit jaar onze Najaarsnieuwsbrief later was dan gewoonlijk, is dat
nu niet gebeurd. Daarom sturen wij nu een verantwoording over 2012 èn december 2011.
De vorige Eindejaarsbrief liep namelijk tot en met november 2011.
We kunnen terugkijken op succesvolle dertien maanden , waarin wij in totaal maar liefst 17
projecten en 71 pleegkinderen konden steunen. De mensen in Vietnam werken snel, zodra
het geld binnen is gaan zij aan de slag. Zo zijn een groot aantal van de projecten inmiddels
gerealiseerd en hebben wij b.v. van het naailokaal in Tan Khanh Hoa en de weg en de
brug voor Duc My de verslagen al binnen. U kunt deze terugvinden op onze website onder
gerealiseerde projecten.
Wij ontvingen dat jaar ook een groot legaat, waardoor we alle projecten die bij ons binnenkwamen en goedgekeurd werden, konden financieren.
Hier zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.
Onze inkomsten:
In december 2011 en het jaar 2012 ontvingen wij in totaal
een bedrag van 										
(Dit is inclusief een legaat van € 137.228,05)

€ 170.035,40

Onze uitgaven:
In Nederland bedroegen onze uitgaven (website, kopieer-/ en portokosten
Nieuwsbrief, bankkosten, KvK en wat kleine uitgaven)		
€ 2.116,79
Naar Vietnam hebben we in totaal een bedrag van				
overgemaakt.Dit laatste bedrag kan onderverdeeld worden in vaste
uitgaven en bijdragen aan projecten.
		
Vaste uitgaven : 1e halfjaar 2012, 2e halfjaar 2012, 1e halfjaar 2013.
Pleegkinderen
5.040,00
Solidariteitsfonds
421,00
Studiebeurzen
1,500,00
Vergoeding drie
medew. Vietnam 1.200,00

5.112,00		
421,00		
1.500,00		

5.112,00
421,00
1.500,00

1.050,00		

1.200,00

								

subtotaal

€ 89.490,00

24.481,00
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Gefinancierde projecten:
Eerste halfjaar 2012:
De bouw van een kostschool in Cam Lo		
Een naairuimte in Tan Khanh Hoa				
Microkrediet project in Dam Lam				
Keukenuitrusting voor school in Truong Xuan		
Brug en betonnen weg voor het dorp Duc Muy		
Huisjes voor gehandicapten in Dac Nia			
Verbindingsweg tussen twee dorpen Xuan Hoa 		
12 huisjes in het dorp Suoi Sau				

5,320,00
4.965,00
3.370,00
3.000,00
3,830,00
4.000,00
4.100,00
5.100,00

					
subtotaal:			
33.685,00
Tweede halfjaar 2012:
Microkrediet project in Tan Thang			
4.445,00
Aanleg dam met kolk in Cay Da				
1.319,00
Een boot voor schoolkinderen in Quy Mong			
3.769,00
						
subtotaal			
9.533,00
Eerste halfjaar 2013:
Microkrediet project in Cam Kiem				
3.216,00
Betonnen weg voor het dorp An Thanh			
3.255,00
12 huisjes voor de allerarmsten in At Thanh Son		
4.636,00
12 huisjes voor arme mensen in Ben Tre			
5.804,00
Betonnen weg voor het dorp Giong Lon			
3.600,00
						

subtotaal			

Extra bijdragen voor pleegkinderen (verjaardag, Tet etc.)
Melaatsendorp Ho Long					
Gift voor gehandicapte vrouw en haar dochter Mat Bang
						
subtotaal

745,00
360,00
175,00
Totaal:

20.511,00

1.280,00
€ 89.490,00

Verder hebben wij nog een bedrag van € 250,00 geschonken aan de Stichting Haëlla voor
de bouw van een keuken voor kinderopvang van de J’rai in Gia Lai Pleiku.
Dat was een hele lijst. We hopen dat u de opsomming niet te saai vindt, wij in ieder geval
niet, want we zijn heel blij dat we al deze projecten konden steunen en danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.De mensen in Vietnam hebben al aangekondigd dat er binnenkort
weer nieuwe projecten aankomen. Hoewel de aanvragen vaak binnenkomen via priesters
en nonnen willen wij nog eens nadrukkelijk aangeven dat de projecten die Lien Doi ondersteunt altijd gericht zijn op de allerarmsten en daarbij wordt het geloof dat iemand heeft
buiten beschouwing gelaten. Wilt u ons ook in het komende jaar weer helpen om deze
mensen een beter uitzicht op de toekomst te geven?
Stichting Lien Doi
Giro 422433, Utrecht
Contactadres: Jet Lourens, Nonnenstraat 49, 5301 BG Zaltbommel, tel.: 0418-514266.
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