Lien Doi
Verbonden met Viet Nam

Financiële verantwoording 2014.
Allereerst willen wij u allen, die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de Stichting
Lien Doi heel hartelijk bedanken. Dankzij u konden we ook in 2014 weer een aantal mooie
projecten in Vietnam ondersteunen.
Met deze brief willen wij u laten zien, wat wij met het geld dat wij van u ontvingen hebben
gedaan. Dankzij deze hulp konden wij in totaal 70 pleegkinderen en hun families ondersteunen en 8 projecten financieren.
Ook dit jaar hebben wij weer meer geld uitgegeven, dan er is binnengekomen. Dat was
mogelijk, omdat we nog steeds enige reserve hebben vanwege 2 legaten. Dit kunnen wij
misschien nog één jaar doen, maar dan is dat geld vrijwel op en zullen wij moeten gaan
bezuinigen op onze uitgaven. Uiteraard willen wij liever zo lang mogelijk, zo veel mogelijk
projecten blijven ondersteunen, maar dat kan niet zonder uw hulp.
De situatie van de arme minderheden in Vietnam is nog steeds niet veel beter en zij hebben onze hulp nog heel hard nodig.
Gelukkig hebben wij vorig jaar ook steun gekregen van een aantal fondsen. Zo hebben wij
bedragen ontvangen van de WOS Teteringen: € 1.000,-; Instituut v. Leken Maria Annunciatie: € 2.000,-; ASN Foundation: € 1.100,-; Vincentius Den Bosch: € 1.000,- ; Cordaid € 1.965,-,
en van Kringloopwinkel “De Spullewaard”Zaltbommel: € 1.500,- Hier zijn we heel erg blij mee
en wij hopen, dat wij in de toekomst ook een beroep op deze fondsen kunnen doen.
Met enige trots kunnen wij meedelen, dat onze nieuwe website inmiddels gereed is. Er is
hard aan gewerkt om hem flink te veranderen en aantrekkelijker te maken. U kunt hem
vinden onder www.liendoi.nl.
Geeft u dit door aan mensen, die onze Stichting willen steunen?
Onze inkomsten:
In het jaar 2014 ontvingen wij in totaal een bedrag van

€ 26.379,30

Onze uitgaven:
In Nederland bedroegen onze uitgaven
(website, druk- en porto kosten Nieuwsbrief, bankkosten,
KvK en wat kleine uitgaven) in totaal

€ 3.079,92

Naar Vietnam hebben wij in totaal een bedrag
overgemaakt van
€ 52.654,00
Dit bedrag kan onderverdeeld worden in vaste uitgaven en bijdragen
aan projecten.
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Vaste uitgaven
Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen
Vergoeding drie
medew. Vietnam
Extra giften voor
pleegkinderen

2e halfjaar 2014

1e halfjaar 2015

5.112,00				
426,00
1.500,00

4.968,00
414,00
1.500,00

1.050,00

1.250,00

250,00

750,00

subtotaal
8.338,00
subtotaal
		
Gefinancierde projecten:

8.882,00

Betonnen weg in een afgelegen gebied in Tan Dong
Waterzuiveringsinstallatie in Bu Ha			
Waterzuiveringsproject voor kleuterschool in Son Ca
(met bijdrage van. ASN Foundation)
Waterzuiveringsinstallatie Dien Dong			
Schrijfbenodigdheden voor leerlingen in Loc Dien
Waterzuiveringsinstallatie voor Dinh Trang Hoa		
Inrichting voor 2 kleuterscholen in Tan Ngan en
Nha Mon		
(met bijdrage van Kringloopwinkel Spullewaard)
De bouw van tien nieuwe huisjes in H’ra Tla
Melaatsendorp Ho Long					

9.725,00
3,475,00
3.100,00

€ 17.220,00

3.125,00
350,00
3.727,00
3.727,00
6.000,00
240,00

Subtotaal									 € 33.469,00
Overgemaakt naar Cordaid voor brug in Tan Dong
(Cordaid verdubbelt dit bedrag)
TOTAAL:

							

1.965,00
€ 52.654,00

Ook vorig jaar hebben we dus weer een mooi bedrag aan Vietnam kunnen overmaken.
Men is daar hard aan het werk om de projecten te realiseren. We verwachten u binnen niet
al te lange tijd het resultaat te kunnen laten zien.
Vriendelijke groeten,
Namens Stichting Lien Doi:
Jet Lourens-van Beek, voorzitter.
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