Lien Doi
Verbonden met Viet Nam

Nieuwsbrief Voorjaar 2012
Beste vriendinnen en vrienden van Lien Doi,
Een nieuwe lente, maar eigenlijk wat ons betreft niet een heel nieuw geluid, want wederom willen wij graag een aantal zinvolle en voor de
mensen die het betreft, belangrijke projecten aan u voorleggen. Wij willen u vragen of u ons weer wilt helpen het geld hiervoor bij elkaar te
brengen

Nieuwe projecten
1. Een dam met een doorlaat over de rivier in het dorpje Cay Da in
de provincie Binh Thuan..
Het dorp Cay Da ligt in een afgelegen berggebied, ongeveer 130 km. van de stad Phan Thiet.
De eerste mensen die hier kwamen wonen, werkten aan de bouw van een elektriciteitscentrale
en zijn er gebleven toen de bouw voltooid was. Het zijn hard werkende mensen, die vooral
leven van de verbouw van maniok, mais en koffie. Helaas zijn zij toch niet in staat om hiermee
hun levensomstandigheden te verbeteren.. Dit komt vooral omdat zij in een moeilijk toegankelijk
gebied wonen; er is geen markt in de buurt, geen ziekenhuis en geen school. De kinderen moeten naar een ander district om naar school te kunnen.
Het land waarop zij hun producten verbouwen ligt ver weg in de heuvels en zij moeten daarvoor een rivier oversteken, waarover een gammele houten brug ligt, die al herhaalde malen
door overstromingen vernield is. Het vervoer van kunstmest en de opbrengsten van het land is
dus een groot probleem. Ook de steile weg, die vanaf de brug verder loopt is heel slecht en
tijdens de laatste regens alweer kapot gegaan. Die weg is ook de enige mogelijkheid om naar
het bos te komen om daar bamboespruiten te plukken.
Aan Lien Doi wordt nu gevraagd om hulp bij de bouw van een dam over de rivier, met een
betonnen doorlaat voor het water en de aanleg van een stuk betonnen weg, zodat de mensen
met hun bromfiets naar hun akkers kunnen gaan.
Het bedrag dat hiervoor nodig is is € 1,260,-.

2. Microkrediet project voor vrouwen in het dorp Tan Thang in de
provincie Binh Thuan.
Tot onze grote vreugde is er sinds ons bezoek in November 2010 aan het kantoor van Caritas in
Phan Thiet een goede samenwerking ontstaan tussen de mensen daar en Lien Doi Vietnam. De
zusters Van en Huong, die werkzaam zijn op dit kantoor bezoeken heel veel plaatsen in de provincie en zijn erg goed op de hoogte van de situatie waarin de mensen leven en de behoeftes
die er bestaan. Zij hebben inmiddels een seminar gevolgd over het microkrediet programma en
kunnen nu ook vrouwen begeleiden die deelnemen aan het microkrediet programma.
De aanvraag die nu bij ons is binnengekomen betreft vrouwen uit het dorp Tan Thang. Het is
een vrij grote gemeenschap van ongeveer 8.000 mensen en ligt op 100 km. van Phan Thiet.
De mensen zijn in 1998 hier naartoe gekomen en leven verspreid over het gebied tussen hun
perceeltjes met maniok, mais, cashew noten en enkele rijstvelden. Vanwege het klimaat in dit
gebied kunnen ze maar één maal per jaar oogsten. Bovendien hebben de mensen die later
kwamen geen land en die leven van kleine handeltjes en bedrijfjes (zoals het fokken van kippen
en varkens en voddenhandel) of zij verhuren zich als arbeider.
Voor de kinderen is er ook weinig perspectief om vooruit te komen omdat het voortgezet onderwijs 30 kilometer verderop ligt en de ouders een kostschool niet kunnen betalen.

Vanwege het klimaat kan alleen in het
regenseizoen worden geoogst. De rest
van het jaar is het gebied te droog’.

De mensen werken hard, maar als ze geld nodig hebben moeten ze dat meestal lenen tegen
een hele hoge rente. Daarom wordt aan Lien Doi gevraagd dit microkrediet project te steunen,
zodat ze langzaam maar zeker kunnen werken aan een betere toekomst.
Om 36 mensen op weg te helpen is het bedrag van € 4,245,- nodig.
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Projecten die inmiddels voltooid zijn.
Graag willen we u ook het resultaat laten zien van een aantal projecten, die eerder gefinancierd zijn en
inmiddels zijn voltooid.
Zoals b.v Een naairuimte voor vrouwen in Loc Son .

De bouw van 10 huisjes in het dorpje Ham Thuan en 12 huisjes in Suoi Sau, beide in de provincie

Binh Thuan.

Het is elke keer weer fijn om te zien hoe snel de projecten voltooid worden en hoe zorgvuldig hiervan verslag
wordt gedaan. Meer van deze projecten zijn te vinden op onze website: www.liendoi.nl

Pleegkinderen
In het afgelopen jaar 2011 hebben veel pleegkinderen het geluk gehad financieel ondersteund te worden door pleegouders.
Daardoor hebben zij de kans gekregen om naar school te gaan en zo extra bagage gekregen voor een betere toekomst.
Voor hun ouders betekent dit een hele zorg minder.
Wij willen zo graag dat meer kinderen een betere toekomst krijgen. U kunt daarbij helpen.
Wellicht kent U mensen in Uw omgeving die U kunt vertellen over onze stichting en over ons pleegkinderen project. Wij hebben mooie folders
die wij U graag toesturen.
Onze penningmeester heeft een vriendelijk verzoek aan pleegouders om na te gaan of al het pleeggeld over 2011 betaald is. Hij heeft voor
alle kinderen het geld overgemaakt aan Vietnam, maar het mag niet ten koste gaan van projecten waarvoor het bedoeld was.
Voor informatie: 0411-621697, theapijnenburg@orange.nl

Wij hopen dat wij u met deze brief weer hebben kunnen inspireren om met ons verder te gaan om te
proberen die mensen in Vietnam, die onze steun nog steeds hard nodig hebben een eindje op weg
te helpen.
Hartelijke groeten van het bestuur van Lien Doi
Stichting Lien Doi:
Giro: 422433. Utrecht (adres van onze penningmeester)
Contactadres: Jet Lourens, Nonnenstraat 49, 5301 BG Zaltbommel, tel.: 0418-514266
Website: www.liendoi.nl
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