Lien Doi
Verbonden met Viet Nam

Nieuwsbrief Voorjaar 2015
Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi.
In de maand maart ontvingen we twee berichten uit Vietnam, die wij u niet willen onthouden. Het betreft de resultaten van de hulp bij twee
projecten in de dorpen Giong Lon en Thon Ron: de verbetering van twee wegen in dit gebied. We kregen hiervan veel foto’s toegestuurd,
die wij graag met u willen delen.

Eerste deel van de weg in Giong Lon is klaar!
In Giong Lon heeft Lien Doi al meerdere keren bijgedragen aan de bouw van 3 betonnen bruggen en nu dus bij de aanleg van een weg,
die in april 2014 gereed is gekomen. Het geld hiervoor werd eind december 2013 overgemaakt naar Vietnam. Deze weg is een enorme
verbetering voor de bevolking van Giong Lon en men is er dan ook heel blij mee.

Alle bewoners zijn erg blij met de
nieuwe weg

Met man en macht is aan de weg gewerkt.

Maar…we zijn er nog niet, er is nog een stukje te gaan.
Men heeft ons gevraagd om een nieuwe bijdrage. Er is nog een stuk weg, dat nu nog te smal en in het regenseizoen verschrikkelijk modderig is
en daardoor gevaarlijk. Het gaat om een weg van 1.500 meter lang en 2 meter breed. De totale kosten hiervan bedragen 125.750.000 dong.
Hiervan wordt door de plaatselijke bevolking 25.750.000 dong bijeengebracht.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 100.000.000 dong = € 4.400,--.

Eerste deel van de weg in Thon Ron is klaar!
Ook in Thon Ron is men zeer blij met de nieuwe weg, die een grote verbetering betekent voor de lokale bevolking. Daar hoopt men eveneens,
dat Lien Doi hen nog een keer wil helpen. Er is inmiddels 1.800 meter aangelegd en er is nog 1.200 meter te gaan, maar daarvoor ontbreekt
het geld nog.
Helpt u ons met de verdere aanleg van deze weg?
Ook hier wordt door de lokale bevolking een bedrag bijeen gebracht en wel 33.200.000 dong. Daarbij komt natuurlijk ook nog – en dat geldt
ook voor het project in Giong Lon – dat de plaatselijke bevolking zelf zoveel mogelijk arbeidskrachten levert om de weg aan te leggen.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 110.000.000 dong = € 4.875,--.

Nieuwe verharde weg

Weg breed genoeg voor alle
verkeer

Om de weg veiliger te maken
is een doorlaat voor het water
gemaakt

Deze weg moet nog worden
verhard

Stichting Lien Doi Nonnenstraat 49 5301 BG Zaltbommel IBAN nr NL12INGB0000422433 Amsterdam
www.liendoi.nl

In onze Najaarsbrief vermeldden wij twee projecten voor de bouw van huisjes. Het geld voor de huisjes in Hra Tla is inmiddels overgemaakt,
maar de financiering van de huisjes in Tra Vinh en Ben Tre ontbreekt nog.

13 huisjes voor arme gezinnen in Tra Vinh en Ben Tre in de provincie Vinh Long
Deze huisjes liggen in een gebied in de Mekong delta, waar de meeste mensen van de landbouw leven. Het is voor hen heel moeilijk om een
goed bestaan op te bouwen. De meesten bezitten te weinig land, de gezinnen zijn vaak groot en het ontbreekt hen aan de meest
fundamentele voorzieningen. Een aantal huizen verkeert in zeer slechte staat, waardoor de mensen, die er in wonen in een erg ongezonde
situatie leven.
Bij een bezoek aan de twee dorpen, heeft men besloten dat in ieder geval 13 gezinnen dringend een nieuw huisje nodig hebben.
De mensen dragen zelf 1/5 van de kosten bij en er is ook een lokale bijdrage.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 201.500.000 dong = € 7.510.
Dit bedrag is ongeveer 2/3 van de totale kosten.

Huisjes van de allerarmsten

Beeld van een straathoek in het
dorp

Wilt u meer weten over de voltooide projecten, of over onze nieuwe projecten, kijk dan op onze website: www.liendoi.nl. Het is een mooie
website geworden: absoluut de moeite van het bekijken waard.
Wat een goed idee!
Wij ontvingen een bedrag van € 500,-- van een familie, die een jubileum feestje vierde.
Lien Doi steunt kleine projecten, die door de plaatselijke bevolking worden aangedragen en na zorgvuldige toetsing door onze vrijwilligers
in Vietnam aan ons worden toegezonden. Hoewel we dus alleen kleine projecten ondersteunen, merken wij wel dat deze de laatste jaren
steeds duurder worden, omdat ook in Vietnam de prijzen van de materialen omhoog gaan. De mensen in Vietnam met hun kleine lapjes
grond of met hun kleine handeltjes verdienen echter niet veel meer en hebben veel moeite om hun hoofd boven water te houden.
Wij hebben daarom uw hulp heel hard nodig. Steunt u ons met uw bijdrage?

Pleegkinderen

Met deze nieuwsbrief komt ook de zomervakantie al weer in beeld dat betekent dat na deze vakantie weer een aantal kinderen heel
graag naar school wil. Hun ouders weten hoe belangrijk het is maar hebben hiervoor geen geld.
Daarom vragen wij ook nu weer nieuwe pleegouders die het verschil kunnen maken voor een betere toekomst voor een kind.
Onze penningmeester vraagt of pleegouders zo vriendelijk willen zijn na te gaan of de bijdrage voor 2014 geheel is voldaan. Hij heeft
gemerkt dat er nogal wat achterstand is. Dank u wel voor uw medewerking.
Voor informatie: 0411-621697, theapijnenburg@online.nl

Hartelijke groeten van het bestuur van Lien Doi.
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