Lien Doi
Verbonden met Viet Nam

Eindejaarsbrief 2010
Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi.
Het jaar 2010 loopt al weer ten einde en dus is het tijd om verantwoording af te leggen over
de activiteiten van de Stichting Lien Doi.
Een viertal bestuursleden is nog maar net terug van een reis naar Vietnam, die heel veel
indruk heeft gemaakt. We hebben veel gezien en met heel veel mensen gesproken. Eén
ding is ons wel duidelijk geworden: het geld wordt heel goed en efficiënt besteed.
Wat denken jullie b.v. van de bouw van een kinderdagverblijf voor de kinderen van de
K’hmer en de Kinh in Phuoc Hung, Tra Cu in de buurt van Tra Vinh in de Mekong-delta. Het
geld is eind juni 2010 overgemaakt en het gebouwtje stond er in anderhalve maand, met
hulp van 40 mensen. Het ziet er fantastisch uit!
We bezochten een microkrediet project in Giong Trom. De leningen en afbetalingen worden minutieus bijgehouden en men vertelde trots dat iedereen zich aan de afspraken hield
en op tijd betaalde. Het is zo goed voor het zelfbewustzijn van de mensen om in staat gesteld te worden op eigen kracht hun situatie te verbeteren.
Overal waar we gerealiseerde projecten bezochten, konden we met eigen ogen zien hoe
de situatie verbeterd was.
Maar….we hebben ook gezien dat er nog heel veel werk te doen is.
B.v. bij de K’hmer in Kim Hoa in Tra Vinh. Zij hebben een verharde weg en een brug nodig
voor de kinderen om ook in het regenseizoen naar school te kunnen en voor de
volwassenen om naar hun werk te gaan.
Of bij het gehucht 50 in Suoi Sau Ward in de provincie Binh Thuan, waar de mensen leven
in een slecht bereikbaar, afgelegen gebied in armzalige hutten en gebrek hebben aan
alles. Zij willen heel graag een huisje dichter bij de bewoonde wereld, zodat de kinderen
elke dag naar school kunnen en de volwassenen makkelijker naar hun werk.
De priester in Quang Tri (in de buurt van Hue), die we ontmoet hebben
zal ook zeker een beroep op ons blijven doen voor hulp aan de
Van Kieu
Ons bezoek heeft ons duidelijk gemaakt hoe hard er door de mensen
daar gewerkt wordt en hoe zwaar het leven soms is. Help ons alstublieft
om het leven van deze mensen wat lichter te maken.
In het komende jaar willen wij een middag organiseren om verslag te doen
van ons bezoek aan Vietnam.
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Verantwoording over de periode 1 december 2009 – 1 december 2010:
Inkomsten: 43.590,022- euro. Waarbij 10.213,00 euro werd overgeboekt
uit onze reserve			

€ 43.590,02

Uitgaven:
Overgemaakt naar Vietnam:
Pleegkinderen								
studiebeurzen								
solidariteitsfonds							
vergoeding medewerkers Vietnam					
extra voor Tet en bezoek Vietnam					
extra overgemaakt voor individuele pleegkinderen		
							
subtotaal:		
Projecten:

9720,-3.000,-810,-2.100,-364,04
1.092,-€ 17.086,04

12 huisjes voor arme mensen in Han Thang				
2.927,-Microkrediet voor vrouwen in Da Bang en Hon Du			
3.067.-Microkrediet Dai Dien						
3.294,-Gemeenschapshuis in Tan Ngen					
3.490,-Uitbreiding van de kinderopvang in Vin Son			
3.830,-Bouw van kinderopvang in Phuoc Hung voor de K’hmer en
Kinh kinderen							
6.383,-Ambulante medische teams in Hue (via St. Wilde Ganzen)
1.000,-Extra voor koeien in Mat Bang					
500,-Ho Long								
180,-							
subtotaal:			
€ 24.671,00
Overige kosten:
Transactie- en bankkosten, KvK					
167,72
Kosten informatievoorziening (website en Nieuwsbrieven)
1.646,81
							
subtotaal:			
€ 1.814,53
Totaal:										

€ 43.571,57

Alles bij elkaar toch weer een heel mooi resultaat.
We hopen dat u ook volgend jaar ons blijft steunen, want er komen weer mooie projecten
aan!
Het bestuur  van Lien Doi wenst u allen
een gezellige en mooie decembermaand
en alle goeds voor het jaar 2011.
Stichting Lien Doi
Giro 422433, Utrecht
Contactadres: Jet Lourens, Nonnenstraat 49, 5301 BG Zaltbommel, tel.: 0418-514266.
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