Lien Doi
verbonden met Vietnam

Nieuwsbrief najaar 2017
Beste donateurs van Lien Doi,
Eind februari verscheen de laatste nieuwsbrief. Intussen is er veel gebeurd. Lien Doi heeft tal van nieuwe
projecten gefinancierd en van aantal projecten kunnen intussen resultaten worden getoond. De prioriteiten
voor de komende twee jaar zijn vastgesteld. Verder willen we na ruim twintig jaar de bijdrage voor
pleegkinderen aanpassen omdat de prijzen voor levensonderhoud in Vietnam intussen aanmerkelijk gestegen
zijn.
Maar eerst willen we u informeren over de verkoop van het Dung Lac-huis:
In 1983 heeft Lien Doi een huis in Ho Chi Minh stad aangekocht voor de huisvesting van arme studentes uit
de gebieden waar Lien Doi actief is. Het huis werd tevens bewoond door To Nga en Kim Hung, twee vrouwen
die zeer actief bij Lien Doi betrokken waren als vrijwilliger. Na hun overlijden bleek het helaas moeilijk om
goed toezicht op het huis te houden. Het aantal studenten uit achterstandsgebieden nam af en het huis werd
slecht onderhouden. In de afgelopen jaren is meerdere keren geprobeerd om de situatie te verbeteren, maar
dat is niet gelukt.
Uiteindelijk heeft het bestuur moeten besluiten het huis te verkopen. In juli is dit gelukt voor € 120.000; een
bedrag wat zeer redelijk is gezien de staat van het huis en de locatie.
De opbrengst wordt gebruikt om projecten mede te financieren. Op deze manier kan Lien Doi aanmerkelijk
meer mensen helpen hun levensomstandigheden te verbeteren.

Nieuwe projecten
Onze vrijwilligers uit Vietnam hebben ook in 2017 weer mooie projecten aangedragen. Graag stellen we ze
aan u voor:

Een klaslokaal in Binh Vinh en een multifunctioneel huis in Tan Dinh
In de provincie Ninh Thuan zijn ons twee projecten aangeboden, te weten: hulp
bij het bouwen van een klaslokaal in Bao Vinh en een multifunctioneel huis
in Tan Dinh
In beide dorpen zijn de zusters van het Heilig Hart werkzaam voor de arme
bevolking. De mensen leven daar onder zeer zware omstandigheden. De ouders
kunnen niet goed voor de kinderen zorgen daar zij beiden moeten werken
om het gezin te kunnen onderhouden.
De zusters willen de kinderen opvangen en onderwijs geven zodat zij een
betere toekomst kunnen krijgen.
Zowel het huis als de lokalen worden voor meerdere doeleinden gebruikt.
Zij vragen voor elk project aan Lien Doi een bijdrage van € 5.715

Schoon water voor de dorpjes Giang Thanh en Khanh Hiep
In de provincie Kien Giang voor het dorpje Giang Thanh heeft een Franse
organisatie AGIR Anjou Main een waterzuiveringsinstallatie aangelegd, maar
heeft men te weinig flessen om het water de distribueren. Hier vraagt men
20.000 flessen voor een bedrag van € 3.265
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In de provincie Khan Hoa voor het dorpje Khanh Hiep drinken de mensen het
water uit de rivier of gebruiken regenwater. Hierdoor krijgen veel mensen
darmziektes, hebben veel kinderen een slechte gezondheid en zijn ze ondervoed.
De paters van Assisi willen graag voor de mensen in dit dorp een
zuiveringsinstallatie bouwen, zodat zij kunnen beschikken over schoon
drinkwater en hen kunnen leren hoe zij voedsel kunnen bewaren om ziektes te
voorkomen. De bijdrage voor de zuiveringsinstallatie bedraagt: € 5.715.

Microkrediet project voor vrouwen in Bin Thuan
In de provincie Bin Thuan heeft men voor de vrouwen van Phan Son een microkrediet aangevraagd.
Vrouwen kunnen hierdoor een handeltje starten waarmee het gezinsinkomen wordt aangevuld. In Phan Son
zijn 26 arme families gekozen om deel te nemen aan dit project, dat wordt begeleid door zr. Maria Ngo Thi
Van. Zij heeft op andere plaatsen in de provincie Phan Thiet al veel succes gehad met dit programma. De
vrouwen wordt een cursus aangeboden hoe om te gaan met hun lening en zijn met elkaar verantwoordelijk
voor het slagen van het project. Voor de start van dit project wordt een bedrag van € 4.750 gevraagd.

Twee verharde wegen voor Long Thoi en Long Quoi
Ben Tre is een provincie in de Mekong delta grenzend aan de zee, wat betekent dat het
daar erg nat kan worden in de regentijd. De zusters van Cai Nhum Cross Love hebben in
Long Thoi een kindertehuis gebouwd voor de weeskinderen, maar de weg van het huis
naar de hoofdweg is heel slecht en gevaarlijk. De kinderen en de zusters moeten hier
langs naar school, wat vaak voor valpartijen zorgt. De zusters ontbreekt het aan financiële
middelen om een verharde weg aan te leggen vandaar de vraag voor een bijdrage aan
Lien Doi van € 3000,-.
In Long Quoi in de provincie Ben Tre wordt voor een 45 tal families, die afgelegen
wonen langs een kanaal, een bijdrage gevraagd om een verharde weg aan te leggen.
Ieder dag moeten kinderen en volwassenen over deze modderige en gevaarlijke weg, om naar school en
dorp te gaan.
Aan Lien Doi wordt een bijdrage gevraagd van € 5.700.

Kleuterklas met speelplaats in Ma Danh
Tenslotte hebben we een aanvraag voor de bouw van een kleuterklas en
speelplaats voor de arme minderheden van Ma Danh in Lam Dong. De
mensen hier zijn erg arm. De kleine kinderen worden overdag opgevangen
door Pater Vu Ngoc Hung, omdat beide ouders moeten werken om in hun
levensonderhoud te voorzien. De laatste tijd is het aantal kinderen enorm
gegroeid en er is niet genoeg ruimte meer om de kleintjes goed op te vangen.
Vandaar de vraag om een bijdrage van € 5.660 aan Lien Doi voor een nieuw
klaslokaal en een speelplaats.
Voor meer informatie over al deze projecten , zie onze website: www. liendoi.nl

Pleegkinderen
Nieuwe pleegouders gezocht
Op dit moment profiteren 68 kinderen van het pleegkinderenprogramma van Lien Doi. Door de
maandelijkse bijdrage kunnen deze kinderen naar school en hoeven ze niet gedurende de lestijden te helpen
op de markt, vee te hoeden, mee te hepen met de rijstverbouw ed. Kinderen hebben daardoor kans op een
betere toekomst.
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Lien Doi wil graag nieuwe pleegouders verwelkomen die bereid zijn om meerdere jaren een kind te
steunen. De pleegouder krijgt jaarlijks een bericht van het kind.

Verhoging maandelijkse bijdrage
Al vijftien jaar bedraagt de maandelijkse bijdrage voor een pleegkind € 12 per maand. Door de inflatie zijn
de prijzen voor voedsel, lesmateriaal, kleding e.d. in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat leidt er toe dat
de bijdrage van € 12 per maand per kind niet meer toereikend is. Andere organisaties met een soortgelijk
programma hebben de maandelijkse bijdrage de afgelopen jaren verhoogd.
Vanuit het belang van de kinderen vraagt Lien Doi u vriendelijk indien uw financiële situatie het toestaat
de maandelijkse bijdrage te verhogen naar € 15,-- per maand of € 180,-- per jaar.
Alle pleegouders ontvangen rondom de jaarwisseling een schrijven met dit verzoek.

Beleidsplan
Lien Doi heeft de afgelopen maanden benut om haar beleidsvoornemens voor de komende jaren op te
stellen. Onveranderd wil Lien Doi de komende jaren tot 2021 hulp blijven bieden aan de allerarmsten in
Vietnam. Wel gaan we in vergelijking met de achter ons liggende periode proberen wat meer accent op
duurzame projecten te leggen; hebben we de ambitie om meer Vietnamezen in Nederland aan ons werk te
binden; willen we andere fondsen aanboren; en we hopen via het benutten van andere, moderne
communicatiemiddelen meer jongeren te interesseren voor onze unieke, kleinschalige manier van
hulpverlening. Benieuwd naar ons beleidsplan? Kijk op onze website.

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt met de post verzonden. We kunnen ons voorstellen dat u de nieuwsbrief intussen
liever per e-mailbericht ontvangt. Als dit het geval is verzoeken we u ons in kennis te stellen van het emailaccount waaraan de nieuwsbrief verzonden kan worden. U kunt dit doen door een berichtje te sturen
aan: info@liendoi.nl.

Steun Lien Doi, zodat wij de armste mensen in Vietnam een eindje verder kunnen helpen.
Hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Lien Doi,

Roy Kraaijenoord
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