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1. Voorwoord
In 2017 heeft Lien Doi met beperkte middelen opnieuw veel gedaan om de armste groepen
in Vietnam een betere toekomst te bieden.
Door uw steun hebben we het afgelopen jaar 9 projecten kunnen steunen voor de bouw
van huizen, een school, gemeenschapshuis en wegen, schoon water en microkrediet.
Daarnaast hebben we met het pleegkinderenprogramma 61 kinderen in staat gesteld naar
school te gaan. Deze misschien kleine zaken zijn voor de allerarmste mensen in Vietnam
van onschatbare betekenis. Schoon water, een stenen huis, een directe verbinding met de
openbare weg, een bruggetje in plaats van een (veer)boot en steun voor kinderen die
anders op het land moeten werken, zijn essentieel voor een betere toekomst.
We hebben ons ook bezonnen op de toekomst wat resulteerde in een beleidsplan 20172021. Kern van Lien Doi is en blijft dat we ons blijven richten op basisbehoeften van de
allerarmsten in Vietnam. Dat staat als een huis en daar wordt niet aan getornd. Wel gaan
we een aantal accenten leggen. Zo willen we duurzaamheid betrekken bij het beoordelen
van projecten. De belangrijkste voornemens gaan we hier in Nederland realiseren. We
willen meer Vietnamezen in Nederland aan ons werk binden, andere fondsen aanboren en
door gebruik te maken van andere, moderne communicatiemiddelen meer jongeren
interesseren voor ons werk. Met die laatste voornemens beogen we het draagvlak van Lien
Doi te verbreden en daarmee voor de toekomst te behouden. Benieuwd naar het
beleidsplan? Kijk op de website (www. Liendoi.nl).
Een belangrijke gebeurtenis in het afgelopen jaar vormde de verkoop van Dung Lac huis
in Ho Chi Minh stad. Dit huis was sinds 1983 in het bezit van Lien Doi en destijds
aangekocht voor de huisvesting van arme studentes uit de gebieden waar Lien Doi actief
is. Al die jaren is het huis tevens gebruikt als het thuishonk van Lien Doi. De laatste jaren
bleek dat het voor Lien Doi zo historische huis niet langer goed kon worden onderhouden
en zijn functie gaandeweg had verloren. Vandaar dat Lien Doi, met enige pijn in het hart,
besloten heeft het huis te verkopen. Met de opbrengst kunnen in Vietnam de komende
jaren veel mensen worden geholpen.
Er was in 2017 ook triest nieuws voor Lien Doi. Begin 2017 is ons geliefd en gewaardeerd
bestuurslid Luuk van der Heijden (penningmeester) op zesenveertigjarige leeftijd aan een
slopende ziekte overleden. We zijn heel dankbaar voor wat hij in zijn veel te korte leven
als penningmeester en bestuurslid voor Lien Doi heeft betekend.
In dit jaarverslag leest u verder hoe we in 2017 invulling hebben gegeven aan de
doelstelling van Lien Doi. Die doelstelling wordt vermeld in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag,
waarna u in hoofdstuk 3 ziet met welke concrete projecten en andere activiteiten we die
doelstelling handen en voeten hebben gegeven. Tot slot verantwoorden we in hoofdstuk 4
hoe we al deze projecten en activiteiten hebben gefinancierd.
Hartelijk dank voor uw hulp in 2017.
Bestuur Stichting Lien Doi
Roy Kraaijenoord, voorzitter
Hong Vu, secretaris
Marco Ahsmann, penningmeester
Jet Lourens,
Thea Pijnenburg
Annemieke Doumen
Edwin Borghs

2. Organisatie
DOELSTELLING
De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit armoede omhoog te komen.
Deze doelstelling realiseert Lien DOI, door:
a. het ondersteunen van microkredietprogramma’s voor bijvoorbeeld etnische
minderheden in achtergebleven gebieden, zodat ze zaaigoed, kunstmest en dieren
kunnen aankopen;
b. het helpen bouwen of opknappen van schoollokaaltjes; het helpen oprichten van
bibliotheken voor jongeren;
c. het "uit de put helpen" van de meest door armoede getroffen gezinnen en het
bestrijden en voorkomen van onderontwikkeling, door het verstrekken vanuit
Nederland van schoolgeld aan kinderen en jongeren (15 euro per maand);
d. het opknappen en bouwen van huizen en scholen.
Ook stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en
veiligheid, via:
a. veilige
bruggetjes
onder
meer
ter
vervanging
van
de
zogeheten
"apenbruggetjes"(een boomstam over het water) en goede (verbindings) wegen,
zodat kinderen veilig naar school kunnen, zieken naar de dokter, volwassenen met
hun rijst en vruchten naar de markt enz.
b. schoon-water-programma's: waterputten en –pompen en zuiveringsinstallaties;
c. het in individuele gevallen vergoeden van dokters- en medicijnkosten.

ORGANISATIE
De Stichting Lien Doi heeft haar thuisbasis in Nederland. Het bestuur van de Stichting
bestaat in Nederland uit zeven bestuursleden, die (zoveel mogelijk op gelijkwaardige basis)
samenwerken met de medewerkers in Vietnam.
In Nederland worden gelden geworven voor ontwikkelingsprojecten in Vietnam. De
medewerkers in Vietnam, voor het gemak aangeduid met Lien Doi Vietnam, dragen
projecten ter financiering voor aan het bestuur van Lien Doi. Het bestuur van Lien Doi
beslist vervolgens over de toekenning van de financiën en maakt het geld over aan Lien
Doi Vietnam.
Lien Doi Vietnam geleidt de gelden door naar de goedgekeurde projecten, ziet vervolgens
toe op de uitvoering van de projecten en draagt zorg voor rapportage van de resultaten
aan het bestuur van Lien Doi.
Lien Doi is erkend als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent dat
een gift aan Lien Doi aftrekbaar is volgens de Belastingdienst.

3. Activiteiten 2017
In 2017 heeft Lien Doi financiële steun verleend aan negen projecten in Vietnam. Samen
met de onontbeerlijke lokale steun (arbeid en geld) droeg deze Nederlandse steun bij
aan een succesvolle realisatie van die projecten.
Daarnaast is Lien Doi jaar doorgegaan met het geven van een bijdrage in het
levensonderhoud van pleegkinderen en hun families. In het afgelopen jaar kwam deze
hulp terecht bij 54 pleegkinderen.

3.1 PROJECTEN 2017
1. Hulp bij het bouwen van klaslokalen in Bao Vinh in de provincie Ninh Thuan
Het dorp Bao Vinh behoort tot een nieuwe economische zone, wat betekent dat de
mensen afkomstig zijn uit andere delen van Vietnam. Het gebied is erg arm en heeft
te lijden onder een slecht klimaat (hete droge zomers en veel regen in de winter). De
oogst mislukt daardoor vaak en de bewoners moeten hun land verkopen omdat er
anders niet voldoende eten is. Dit heeft tot gevolg dat men zich moet verhuren als
landarbeider tegen een karig loon en bovendien is het beschikbare werk afhankelijk
van het weer.
De levensomstandigheden in het dorp zijn slecht. De wegen in het dorp zijn modderig
en hoewel er elektriciteit en water aanwezig is, kunnen de mensen zich de kosten
hiervoor niet veroorloven en halen zij het water uit putten en rivieren. De bevolking
bestaat hoofdzakelijk uit Kinh. Zij houden wat vee en kippen rond het huis. Afval
slingert overal rond en hygiëne is ver te zoeken.
Het gemiddelde opleidingsniveau is laag. Veel mensen in Bao Vinh kunnen niet lezen
of schrijven. Er is een eenvoudige kinderopvang voor 4 tot 6-jarigen en een basisschool,
maar de kinderen verlaten vroegtijdig de school, omdat ze het onderwijs niet kunnen
volgen. Veel kinderen zijn ondervoed en ziek. Ze zijn overdag alleen thuis, omdat beide
ouders moeten werken. Ze vervelen zich en maken geen huiswerk. Wat zij nodig
hebben is begeleiding bij hun studie. Daarnaast is het noodzakelijk dat de mensen
mogelijkheden krijgen om hun levensomstandigheden te verbeteren.
Daarom was het nodig om twee lokalen bij te school te bouwen.
Overdag worden de lokalen gebruikt voor kinderopvang en als lokaal voor
taalonderwijs. Zowel voor katholieke als niet katholieke kinderen en ongeacht de
etnische afkomst.
s Avonds zal er onderwijs worden gegeven aan analfabeten en zijn er activiteiten voor
teenagers en zijn de lokalen tevens beschikbaar als oefenruimte voor zangkoren.
Op zondag zal er Catechismus les gegeven worden en lessen sociale vaardigheden aan
volwassenen en kinderen.
Lien Doi heeft 140.000.000 VND = € 5.715 bijgedragen aan de bouw van de lokalen.
2. Zuiver water voor de armen in Giang Thanh
Giang Thanh is een zogenaamde nieuwe economische zone waarnaar na de
machtsovername door Noord Vietnam in 1975 groepen mensen zijn verplaatst. In het
gebied is veel veranderd. De overheid heeft wegen aangelegd en er zijn scholen en
apotheken gebouwd. De mensen werken op plantages, maar de grond is slecht en
levert weinig op. Veel jongeren verlaten daarom het gebied om elders te gaan werken.
Zij die in het gebied blijven wonen zijn erg arm en hebben weinig perspectief.

De Franse organisatie AGIR Ajou- Maine heeft een water filter systeem geschonken,
maar er zijn onvoldoende flessen om het schone water te distribueren.
Om de basisbehoeften te lenigen heeft Lien Doi 2.000 waterflessen helpen aanschaffen.
De kosten daarvan waren: € 3.265.
3. Hulp bij de bouw van een multifunctioneel huis in Hoa Son in de provincie
Ninh Thuan
Hoa Son bestaat uit 5 kleine dorpjes in een bergachtig gebied in Ninh Thuan. Er heerst
een grimmig klimaat: er valt weinig regen en het is er het hele jaar door heet. De
bewoners (8.000 in totaal) zijn voornamelijk Raglai. Een etnische minderheid die
verdreven is uit hun oorspronkelijke gebied en door de overheid naar Hoa Son
verplaatst. De overheid had hun grond nodig voor landbouw. Zij hebben weliswaar een
huisje gekregen en een stukje grond, maar hun situatie is nog steeds slecht. Hoewel
er basis voorzieningen zijn kunnen de mensen daar weinig gebruik van maken, omdat
zij die niet kunnen betalen.
Omdat beide ouders moeten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien,
zijn de kinderen vaak alleen thuis. Voor kinderen tot 3 jaar is er geen kinderopvang.
De kinderen tot 6 jaar gaan alleen ‘s-ochtends 2,5 uur naar school en krijgen geen
lunch. Het onderwijs voor de oudere kinderen voldoet niet, zij blijven achter in hun
ontwikkeling en verlaten vaak heel vroeg de school. Dat heeft tot gevolg dat er veel
analfabetisme is, waardoor er geen mogelijkheden zijn voor een goede toekomst.
De bewoners hebben aangegeven dat zij graag een veilige opvang voor hun kinderen
en hulp bij het onderwijs willen hebben, zodat de kinderen het onderwijs op school
beter kunnen volgen en zij de school afmaken.
De zusters van de Congregatie van het Heilig Hart waren bereid deze hulp te bieden.
Er was echter op dat moment geen gebouw waarin de activiteiten konden plaatsvinden.
Daarvoor was een multifunctioneel gebouw nodig.
Overdag zal het huis gebruikt worden voor de opvang van 2 tot 6 jarigen. Voor zowel
katholieke- als niet katholieke kinderen, ongeacht hun etnische afkomst. Kinderen van
etnische minderheden krijgen hierbij voorrang. Voor de maaltijden betalen de ouders
een kleine bijdrage in geld of in natura (rijst, groente o.i.d.). Hebben zij die
mogelijkheden niet, dan zijn de maaltijden gratis.
‘s Avonds wordt er les gegeven aan de volwassenen die niet kunnen lezen of schrijven.
Bovendien vinden er activiteiten plaats voor teenagers en is er oefenruimte voor
zangkoren. Op zondag zal er catechismus les gegeven worden en lessen in sociale
vaardigheden voor volwassenen en kinderen. Het geplande huis bevat 3 klaslokalen, 3
kamers voor de zusters, 1 kapel, een keuken en een eetzaal.
Lien Doi heeft € 5.715 voor dit project uitgetrokken. Dit is 1/3 van het totale bedrag.
De rest werd gefinancierd door de diocese, particuliere donaties , de congregatie en de
plaatselijke bevolking.
4. Waterzuiveringsinstallatie voor etnische minderheden in Khanh Hiep, Khanh
Vinh, Khanh Hoa
In dit district Khanh Vinh wonen ongeveer 3400 mensen, het is een bergachtig gebied
in de provincie Khanh Hoa. Er is sinds 3 jaar elektriciteit maar nog geen waterleiding.
Het ziekenhuisje kampt met een tekort aan medicijnen. De mensen leven onder zware
omstandigheden.
Enkelen Kinh verdienen hun geld in kleine handeltjes, maar met name de etnische
minderheden leven van de landbouw, zoals het verbouwen van graan, bonen en
suikerriet, of men werkt als landarbeider. Er is echter te weinig grond om voldoende

inkomen te verschaffen. Jonge mensen vertrekken en gaan werken in Lam Dong of
Daklat.
De etnische minderheden hebben een laag ontwikkelingsniveau. Kinderen hebben
moeite om het onderwijs te volgen, waardoor zij vroegtijdig de school verlaten. Er is
altijd gebrek aan eten, soms worden ze geholpen door de overheid.
De mensen drinken ongekookt, vervuild water uit putten en riviertjes. Daardoor lijden
veel mensen aan darmziektes en vooral de kinderen zijn ondervoed en blijven achter
in de groei.
De paters van de Francis van Assisi gemeenschap geven aan dat om deze mensen
werkelijk te kunnen helpen, allereerst schoon drinkwater nodig is. Hiermee kunnen de
paters de mensen leren hoe schoon water te gebruiken, voedsel gezond te houden en
zo ziektes te voorkomen. Dit project brengt de mensen gezondheid zodat ze beter
kunnen werken en zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en hun lessen beter
kunnen volgen.
Kosten voor dit project: 215.000.000 VND. Daarvan droeg de lokale bevolking en
enkele priesters 75.000.000 VND bij. De bijdrage van Lien Doi bedroeg:
140.000.000 VND = € 5.715.
5. Microkrediet voor arme vrouwen in Bon Thot, Phan Son in de provincie Binh
Thuan
Phan Son ligt in een bergachtig gebied. De meeste bewoners behoren tot de etnische
minderheid Raglai en KaHo. Ze leven voornamelijk van de landbouw en het verbouwen
van rijst, graan en bonen. Anderen hebben kleine varkens of kippen fokkerijen of
verdienen hun geld met kleine handeltjes. In het regenseizoen verzamelt men bamboe
scheuten in het bos. De meesten hebben weinig land en werken daarnaast als
landarbeider. Omdat het klimaat erg wisselend is hebben zij geen vast inkomen, en
moeten zij geld lenen tegen hoge rente om rond te komen.
Zuster Maria Ngo Thi Van heeft reeds goede resultaten behaald met de microkrediet
projecten voor PhanThiet Charitas. Daarom hebben ook andere gemeenschappen om
hulp gevraagd en heeft men besloten om ook in Phan Son een programma te starten.
In Phan Son werden 26 arme families gekozen om deel te nemen aan het programma.
Hierna wil men meer mensen gaan helpen met dit project.
Het project omvatte een implementatie plan:
-Er worden 3 teams gevormd, ieder team heeft een afgevaardigde die zorgt voor de
aflossing, het spaargeld en de rente per jaar.
-De mensen kiezen zelf de deelnemers voor hun team, en als een lid de rente niet
betaalt moeten de anderen tezamen het bedrag opbrengen.
-Ieder familie krijgt een bedrag van 4.500.000 VND te leen.
-Terug moet worden betaald per seizoen: 500.000 VND rente 75.000 VND spaargeld
20.000 VND.
- Het spaargeld komt in een pot voor hen die acuut geld nodig hebben zoals voor een
begrafenis, ziekenhuisopname en/of wordt opnieuw verstrekt als microkrediet.
De mensen krijgen een training over de werking van het microkrediet programma. Het
programma wordt na een half jaar en aan het einde van het jaar geëvalueerd.
19 deelnemers zullen het geleende geld gebruiken voor de verbouw van graan, bonen
of rijst, 5 deelnemers voor kleine varkens- of kippenfokkerij, en 2 voor het opzetten
van kleine handeltjes.

Voor 26 families was het aanvangskapitaal voor het microkrediet programma en een
training van 8.000.000 VND.
In totaal heeft Lien Doi een bedrag gedoneerd van 125.000.000 VND = € 4.750.
6. Bouw van een kleuterklaslokaal en speelplaats voor de etnische minderheid
in Ma Danh
In Ma Danh in de provincie Lam Dong wonen acht verschillende minderheden. De
mensen zijn erg arm, de wegen zijn nog niet verhard en de huizen zijn oud. Het is een
kinderrijke gemeenschap. Voor de kleine kinderen is weinig aandacht daar beide ouders
moeten werken. Het gemiddelde inkomen van een gezin van 5 personen bedraagt € 50
per maand. Het gevolg is dat de kinderen overdag rondhangen en er niet goed voor
hen gezorgd wordt.
Pater Vu Ngoc Hung heeft een oud huis gerenoveerd en vangt daar de kinderen van 2
tot 4 jaar op. Zij krijgen een lunch, kleding en speelgoed. Dat aantal kinderen is enorm
gegroeid en op een gegeven moment waren er 108 leerlingen.
Dit betekent dat ze uit hun jasje waren gegroeid en meer ruimte en spullen nodig
hadden, zodat de kinderen zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen.
Lien Doi heeft een bedrag van € 5.660 gegeven om een klaslokaal en speelplaats voor
de arme etnische kinderen te kunnen bouwen.
7. Betonnen weg voor de verbinding van Thanh Binh Home met de hoofdweg
Thanh Binh Home is een kindertehuis dat gebouwd is door de zusters van het Cai Nhum
Cross Love. Thanh Binh ligt in de provincie Ben Tre. De zusters vangen de weeskinderen
al op sinds 2007, aanvankelijk in een kinderopvang in Hoa Hong. Het aantal
weeskinderen is enorm toegenomen, daarom werd het noodzakelijk om een nieuw huis
te bouwen. .
Het huis is klaar gekomen in september 2017 en er wonen nu 36 kinderen en 4 zusters.
De zusters hebben dit huis op eigen kracht kunnen bouwen zonder steun van de
regering. De kinderen hebben nu een veilig huis om in te wonen maar de weg naar de
doorgaande weg en de school voor de kinderen is vooral in de regentijd erg modderig
en gevaarlijk. De zusters halen en brengen de kleine kinderen van en naar school, de
oudere gaan zelfstandig naar school. In de regentijd zijn de wegen glad en vallen de
kinderen vaak, waardoor ze met vuile kleding en natte boeken op school komen .Het
huis ligt wat afgelegen en de zusters ontbreekt het aan de financiÃ«le middelen om
een verharde weg aan te leggen.
De totale kosten om deze weg aan te leggen waren: 90.255.000 VND. Daarvan werd
een deel betaald door lokale begunstigers: 10.255.000 VND. Het resterende bedrag
(80.000.000 VND = € 3.000) werd door Lien Doi gefinancierd.
8. Betonnen weg voor de Long Thoi gemeenschap in Long Quoi in de provincie
Ben Tre
Long Quoi ligt in een vlakte waar veel rivieren doorheen stromen. Ongeveer 456
families leven daar van de landbouw. Zij hebben fruitbomen, verbouwen rijst, houden
wat vee of hebben kleine handeltjes. Ongeveer 45 families wonen langs het kanaal.
Een deel van hen werkt als landarbeider, maar heeft geen vast inkomen. Het andere
deel leeft van de opbrengst van kokosnoten, bananen en citroenen. Ook van hen is het
inkomen instabiel.
De weg langs het kanaal naar de scholen is met name in de regentijd erg modderig en
gevaarlijk. Ongeveer 70 kinderen moeten elke dag over deze weg naar school

(2 áâ 3 km.). De ouderenÂ moeten 3 tot– 5 km afleggen Â naar de markt, de pagode
of de kerk. Bovendien belemmert deze slechte weg het vervoer van hun producten.
Een nieuwe weg zal een bijdrage kunnen leveren aan betere levensomstandigheden
voor deze mensen.
Lien Doi heeft de aanleg van deze weg mede gefinancierd. De totale kosten bedroegen
203.700.000 VND, de plaatselijke bijdrage en inbreng van donateurs was
respectievelijk 37.700.000 VND en 16.000.000 VND, Lien Doi droeg 150.000.000 VND
= € 5.700 bij.
9. Schoon water voor 32 gezinnen van de Tru Tra commune in de provincie Lam
Dong
In het kleine dorpje Boh K’ Bang dat door de K’HO minderheid wordt bewoond, leven
de mensen van de gewassen die het land voortbrengt. Die opbrengst hangt voor een
belangrijk deel af van de beschikbaarheid van schoon water. Vooral in droge tijden is
er veel te weinig schoon water om de akkers te kunnen bevloeien, raakt de grond
uitgeput, kan er nauwelijks iets worden geoogst en is het inkomen daardoor laag.
Het water in het gebied uit de bron is schaars vanwege de samenstelling van de grond
met metalen en zouten. In regenachtige tijden is er wel een alternatief van ander
(regen) water. Maar juist in droge tijden is dat alternatief er niet voor de landbouw en
de consumptie. Hierdoor is niet alleen de opbrengst van de landbouw heel laag, maar
worden mensen ook ziek van het gebruik van het vervuilde water.
Om een eind te maken aan de slechte levensomstandigheden van de dorpsbewoners
was het voorstel een put te slaan waaruit schoon water kan worden opgepompt voor
dagelijks gebruik. Via een bijdrage van 104,000,000 VND = € 3.870 heeft Lien Doi dit
mooie project helpen te realiseren.
3.2 PLEEGKINDEREN 2017
Lien Doi heeft het (kleinschalig) pleegkindprogramma in 2017 voortgezet.
Als vanouds beoogt Lien Doi met het pleegkinderenprogramma de helpende hand toe te
steken aan kinderen en hun families die het moeilijk hebben. De kinderen leven vaak in
gezinnen die door onheil, bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder, te weinig
inkomsten hebben om het onderwijs van de kinderen bekostigen. Via een maandelijkse
bijdrage proberen we voor de kinderen vooral goed onderwijs mogelijk te maken, zodat ze
de kans krijgen zich uit de armoede omhoog te werken.
De maandelijkse bijdrage komt van in Nederland wonende pleegouders. In 2017 hadden
we 41 pleegouders, die gericht een kind kind steunen. Het maandelijkse bedrag van € 15
komt via LDV volledig ten goede aan het pleegkind. Bovenop dit bedrag wordt door LDV
nog € 1,00 gereserveerd in een speciaal fonds. Hierop kan een beroep worden gedaan
wanneer zich acute financiële problemen voordoen in de familie van het pleegkind.
De pleegouders ontvangen twee keer per jaar een verslag over de ontwikkeling van het
pleegkind. Die informatie wordt aangeleverd door de medewerkers van LDV, met inbreng
van veldwerkers en de kinderen zelf.
Het pleegkinderenprogramma stopt na het bereiken van het 18e levensjaar door het
pleegkind. De afbouw van de bijdrage gebeurt zorgvuldig en kan soms worden gevolgd
door een studiebeurs voor vervolgonderwijs als tegemoetkoming in de kosten van
schoolgeld, studieboeken en / of huur van een kamer. Het aantal studenten dat onze
stichting met een studiebeurs ondersteunt, is beperkt.

4. Financiële verantwoording
In 2017 heeft de Stichting een positief saldo van ruim € 3.000 gerealiseerd. Dat positief
saldo kon worden bereikt door ruim € 40.000 te onttrekken aan de spaarrekening. Die
spaarrekening was goed gevuld door een aantal legaten die Lien Doi in de afgelopen
jaren heeft ontvangen.
Het interen op de reserves was noodzakelijk om het grote aantal projecten in 2017 te
kunnen financieren. Net als in andere jaren volstonden de in 2017 verworven donaties
niet om alle projecten die zijn voorgelegd te kunnen honoreren. Op zich zelf is het geen
probleem om de aanwezige reserves hiervoor te benutten. Ware het niet dat de bodem
van de reserves nu in zicht komt. Dat betekent dat een beroep wordt gedaan op
bijdragen door de Vietnamese vrijwilligers via de opbrengst van het Dung lac huis en er
initiatieven plaatsvinden om meer geld te verkrijgen bijvoorbeeld door uitbreiding van
het aantal donateurs, via andere fondsen en/of crowdfunding.
We zijn verheugd dat we in 2017, naast alle kleine bijdragen die we ontvingen, ook weer
konden rekenen op een bijdragen van enkele fondsen. Het mag duidelijk zijn dat we ons
inspannen om deze donaties in de toekomst te behouden.
Naast de uitgaven voor de projecten hebben we een aantal structurele uitgaven die ten
geode komen aan individuen of gezinnen die hulp kunnen gebruiken. De uitgaven in
2017 hiervoor zijn als volgt onder te verdelen:
Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen

€ 8.928,00
€ 744,00
€ 3.000,00

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de zogenaamde overheadkosten van onze
vrijwilligersorganisatie Lien Doi extreem laag zijn en bijna al het geld dat binnenkomt, gaat
naar Vietnamezen die zo dringend behoefte hebben aan onze hulp. Dat komt onder meer
omdat we geen loonkosten hebben en wij als medewerkers van Lien Doi afzien van een
reiskostenvergoeding. Onze medewerkers van Lien Doi in Vietnam ontvangen wel een
vergoeding, maar dat is een beperkte onkostenvergoeding.
De noodzakelijke uitgaven die we in Nederland maakten (website, druk- en porto kosten
Nieuwsbrief, bankkosten, KvK en wat kleine uitgaven) waren in totaal € 1.876,56.
Voor onze drie medewerkers in Vietnam betaalden we een onkostenvergoeding en die
bedroeg in 2017 in totaal: € 2.950,00.
De totale organisatiekosten van Lien Doi bedragen ongeveer 5% van de projectkosten. Bij
aanvragen bij fondsen worden de kosten met 5% verhoogd.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING LIEN DOI

Inkomsten
Resultaat 2016

66.236,70

2017

Uitgaven

645,72

63.847,65

Lien Doi Vietnam

51.901,00

pleegkinderen

8.704,08

ZIN

111,84

donaties
ing/asn van
spaarrekeningen

17.464,72

ING

274,66

40.067,90

Strato

85,24

Computerhelp

72,60

Representatiekosten

36,50

Bestuurskosten

245,00

Sparen

10.032,63

Nieuwsbrief
Extra kosten
pleegkinderen

1.050,72

Totaal

66.882,42

Totaal

Positief resultaat ´17

37,46

63.847,65

3.034,77

(begin saldo 01-01-´18)

ASN
Saldo 01-01-2017

ASN
42.827,58

Projecten

Rente 2016
Saldo 31-12-2017

240,32
35.000,00

ING
Saldo 01-01-2017
Rente 2016
Reserveringen
Saldo 31-12-2017

8.067,90

ING
21.919,06
48,31
10.032,63
0

Projecten

32.000,00

