Lien Doi
verbonden met Vietnam

Nieuwsbrief voorjaar 2019
Beste donateurs en pleegouders,
Dankzij uw bijdrage en de inzet van onze vrijwilligers in Vietnam is het in 2018 gelukt om 11 projecten te
starten waarvan er intussen 7 zijn gerealiseerd. Daarnaast kunnen ruim 60 kinderen door uw bijdrage naar
school. De bijdrage uit Nederland bedroeg € 41.000.
De impact voor de dorpen en mensen die hiervan profiteren is groot:
- Moest je eerst voor een patiënt, die in het ziekenhuis behandeld wordt, altijd het eten meenemen
omdat het anders niet te betalen was; nu kunnen de patiënt en de familie voor een klein bedrag eten
kopen in de buurt van het ziekenhuis. Dankzij onze bijdrage aan een keuken.
- Beschikte je voorheen alleen over sterk vervuild water uit een bron of rivier; nu is er gezuiverd water
in flessen, net zoals wij het hier uit de kraan kunnen drinken.
- Kon je vroeger alleen buiten het regenseizoen je handel naar de markt transporteren via een
modderig pad; nu kun je het hele jaar door zonder problemen naar school of naar de markt via een
betonnen weg die aansluit op het wegennet.
- Alleenstaande ouders en gehandicapten, die zich net staande kunnen houden, hebben meer
bestaanszekerheid gekregen door de modernisering van hun kwekerij.
Dit jaar gaan we er weer voor! Naast nieuwe projecten is de ambitie om het aantal pleegkinderen met een
twintigtal uit te breiden en de bijdragen vanuit fondsen te vergroten zodat we meer kunnen doen voor de
armste mensen in Vietnam. Daarnaast brengt een delegatie van het bestuur in november een werkbezoek aan
een aantal projecten om onze kennis van de situatie te vergroten en de relatie met de Vietnamese vrijwilligers
te versterken

Goed Nieuws!!
Dankzij uw bijdragen is:

* De kleuterklas en de slaapzaal voor de arme gemeenschap in Ma Danh
klaar!!
* Voor de Nacosa gemeenschap in Huoi
Thung een droom uitgekomen: Vanaf 2019
kunnen zij gebruik maken van schoon
water!
* Het mogelijk voor arme patiënten van het
Duc Linh ziekenhuis in Binh Thuan om goedkope
maaltijden te krijgen. Bereid door de zusters van het Heilige Kruis met een keukenuitrusting
die gesponsord werd door Lien Doi
* Er voor 10 gezinnen in Long Thoi een prachtige huis gebouwd in 3
maanden tijd!!
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Nieuwe projecten
Onze vrijwilligers uit Vietnam hebben ook in 2019 weer twee mooie projecten aangedragen: Helpt u mee
om deze projecten te doen slagen?

Microkrediet voor gehandicapten en gezinnen met de zorg voor gehandicapten in Long Thoi.
(Mekong Delta)
Deze mensen zijn aan huis gebonden. Zij fokken varkens, ganzen, kippen,
eenden of kweken jonge bomen. Maar om te kunnen investeren is geld nodig.
De rente om geld te lenen is erg hoog ( 30%), dat kunnen ze niet opbrengen.
Om deze mensen te helpen stelt zuster Anna Vo Thi Thuy Phuong een
microkrediet programma voor. De lening bedraagt 5.000.000 VND (€ 209,-) per
gezin. Het hele bedrag plus een rente van 1% wordt ieder jaar terugbetaald. Zij
kunnen voor 4 à 5 jaar een lening sluiten. Alles wordt goed bijgehouden door
één verantwoordelijk persoon. Het geleende geld is bedoeld voor aanschaf van
vee om verder mee te fokken of voor het opzetten van een handeltje. Terugbetaalde leningen worden
opnieuw ingezet voor andere gezinnen
In totaal kunnen 14 gezinnen starten met een handeltje en 14 gezinnen kunnen een fokbedrijfje opzetten.
Wat is er nodig: in totaal 28 maal 5000.000 VND (€ 209,-)= 140.000.000
VND = € 5.850,-

Schoon water voor Muong Bang in de provincie Dien Bien.
Deze plaats ligt ten noordwesten van Hanoi in een bergachtig gebied. Het
klimaat is er grillig: koude, droge winters en een nat zomerseizoen. De
zeldzame waterbronnen zijn in het droge seizoen uitgeput. Alleen in de
zomermaanden juli en augustus kunnen de dorpsbewoners gebruik maken van de bronnen, die bovendien
erg vervuild zijn.
Verzoek aan Lien Doi is een bijdrage te leveren aan een waterfiltratiesysteem met toebehoren voor
het oppompen en de distributie van water voor € 4.950,Meer informatie over al onze projecten vindt u op onze website: www. liendoi.nl

Jaarverslag
In de inleiding is al enige aandacht besteed aan de activiteiten van 2018. De uitgebreidere beschrijving van
de resultaten van Lien Doi gedurende het afgelopen jaar wordt vermeld in het jaarverslag en het financieel
verslag. U kunt deze stukken vinden op de website: www.liendoi.nl

Pleegkinderen
Onze Vietnamese vrijwilligers hebben ons 15 nieuwe pleegkinderen aanbevolen. Onze eerste stap op weg naar
de ondersteuning van 100 pleegkinderen! Daarbij hebben we uw hulp nodig: we vragen u om bij familie,
vrienden en kennissen het steunen van een pleegkind onder de aandacht te brengen. De kosten bedragen €
180,- per jaar (€ 15,- per maand).
Het volledige bedrag van de pleegkindbijdrage kan in mindering worden gebracht op uw belastingaangifte.
Voorwaarde is wel dat u de schenking ten minste gedurende vijf achtereenvolgende jaren doet. Hiertoe moet
een overeenkomst worden gemaakt, en ondertekend door beide partijen. Meer informatie is te vinden op de
website van de belastingdienst onder: Slim Schenken.
Uiterlijk eind juli kunt u een persoonlijke brief verwachten omtrent de stand van zaken van uw
pleegkind. Laten we er samen een mooi wervingsjaar van nieuwe pleegouders van maken.
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