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1. Voorwoord
In 2018 hebben we met veel enthousiasme onze door velen gewaardeerde ‘Lien Doi
aanpak’ voortgezet. Onder het motto: Wat goed is, moet je niet veranderen.
Die aanpak van Lien Doi bevat een aantal unieke elementen:
-

in Vietnam werkt Lien Doi met vrijwilligers;
deze vrijwilligers hebben een eigen netwerk met behulp waarvan ze de allerarmsten
in Vietnam weten te bereiken;
zij gaan op zoek naar de gemeenschappen waar met relatief beperkte middelen
wezenlijke verbeteringen in de levensomstandigheden zijn te realiseren;
van die verbeteringen moeten bij voorkeur alle behoeftige mensen in die
gemeenschap kunnen meeprofiteren;
van deze mensen wordt een bijdrage (financieel of anderszins) in de verwezenlijking
van een project verwacht.

Deze methode is al bijna 30 jaar succesvol en blijft nog steeds nodig. Hoewel het Vietnam
economisch voor de wind gaat, profiteren heel veel Vietnamezen niet van die groei. Vooral
de Mekong Delta en de Centrale Hooglanden kennen nog veel armoede en
onderontwikkeling.
Het afgelopen jaar wist men daarom Lien Doi weer met veel verzoeken om hulp te
bereiken. Die verzoeken werden ons goed onderbouwd voorgelegd door onze Vietnamese
vrijwilligers. Wij beoordeelden de verzoeken en bij een positieve beoordeling waren wij
met uw steun in staat daarvoor geld beschikbaar te stellen. Hoe we dat gedaan hebben en
welke projecten konden rekenen op een bijdrage, worden beschreven in dit jaarverslag.
Heeft u vragen over het jaarverslag? Of heeft u suggesties? Laat het ons weten!
We danken u voor uw hulp in 2018 en hopen de komende tijd op u te kunnen blijven
rekenen.
Bestuur Stichting Lien Doi
Roy Kraaijenoord, voorzitter
Hong Vu, secretaris
Marco Ahsmann, penningmeester
Jet Lourens,
Thea Pijnenburg
Annemieke Doumen
Ignace van der Steen
Edwin Borghs
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2. Organisatie
DOELSTELLING
De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit armoede omhoog te komen.
Deze doelstelling realiseert Lien DOI, door:
a. het ondersteunen van microkredietprogramma’s voor bijvoorbeeld etnische
minderheden in achtergebleven gebieden, zodat ze zaaigoed, kunstmest en dieren
kunnen aankopen;
b. het helpen bouwen of opknappen van schoollokaaltjes; het helpen oprichten van
bibliotheken voor jongeren;
c. het "uit de put helpen" van de meest door armoede getroffen gezinnen en het
bestrijden en voorkomen van onderontwikkeling, door het verstrekken vanuit
Nederland van schoolgeld aan kinderen en jongeren (15 euro per maand);
d. het opknappen en bouwen van huizen en scholen.
Ook stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en
veiligheid, via:
a. veilige
bruggetjes
onder
meer
ter
vervanging
van
de
zogeheten
"apenbruggetjes"(een boomstam over het water) en goede (verbindings) wegen,
zodat kinderen veilig naar school kunnen, zieken naar de dokter, volwassenen met
hun rijst en vruchten naar de markt enz.
b. schoon-water-programma's: waterputten en –pompen en zuiveringsinstallaties;
c. het in individuele gevallen vergoeden van dokters- en medicijnkosten.

ORGANISATIE
De Stichting Lien Doi heeft haar thuisbasis in Nederland. Het bestuur van de Stichting
bestaat in Nederland uit acht bestuursleden, die (zoveel mogelijk op gelijkwaardige basis)
samenwerken met de medewerkers in Vietnam.
In Nederland worden gelden geworven voor ontwikkelingsprojecten in Vietnam. De
medewerkers in Vietnam, voor het gemak aangeduid met ‘Lien Doi Vietnam’, dragen
projecten ter financiering voor aan het bestuur van Lien Doi. Het bestuur van Lien Doi
beslist vervolgens over de toekenning van de financiën, werft financiën en maakt de
bijdrage over aan Lien Doi Vietnam.
Lien Doi Vietnam geleidt de bijdrage door naar de goedgekeurde projecten, ziet vervolgens
toe op de uitvoering van de projecten en draagt zorg voor rapportage van de resultaten
aan het bestuur van Lien Doi. De resultaten worden gepubliceerd op de website van Lien
Doi.
Lien Doi is erkend als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent dat
een gift aan Lien Doi aftrekbaar is volgens de Belastingdienst.
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3. Activiteiten 2018
Mede dankzij de financiële steun van Lien Doi zijn er in 2018 negen mooie projecten
gerealiseerd in Vietnam. Hoe die projecten eruit zagen en wat we hebben bijgedragen,
leest u hierna in de beschrijving.
Ook geven we u inzicht in de andere financieringsactiviteiten van Lien Doi: de
pleegkinderen en de studiebeurzen. In het afgelopen jaar kwam deze vorm van hulp
terecht bij vele pleegkinderen, jongeren en hun families.

3.1 PROJECTEN 2018
1. Schoon watersysteem voor Nacosa gemeenschap in de provincie Dien Bien
De gemeente Nacosa in het Nam Po district ligt in een bergachtig gebied in het
Noordwesten van de provincie Bien Dien, ongeveer 640 km van Hanoi. In deze
gemeente woont een etnische minderheid, de H’mong. Zij behoren tot de armste
mensen van Vietnam.
Het gebied heeft een klimaat met koude droge winters. Soms vriest het en dat zorgt
voor veel schade aan de landbouw. Het regenseizoen duurt van mei tot oktober en kent
heftige regenbuien die aardverschuivingen en overstromingen veroorzaken. Dit heeft
tot gevolg dat er oogsten mislukken.
Van oorsprong zijn deze mensen nomaden die leven van de landbouw, maar door de
regering gedwongen werden zich in dorpjes te vestigen.
De levensomstandigheden zijn voor hen erg zwaar, zij hebben vaak niet genoeg te eten.
Door het harde klimaat, het gebrek aan geld en voldoende kennis, gaan er vaak oogsten
verloren.
Het verzoek aan Lien Doi spitste zich toe op het grootste probleem, namelijk een gebrek
aan schoon water. Ze gebruikten het water dat afkomstig was uit de bergen, maar in
het droge seizoen raakte dat op en moesten zij water uit de rivieren halen. Beide
bronnen zijn echter vervuild en bevatten pesticiden afkomstig van landbouwgif en
veroorzaakten daardoor veel ziektes.
Daarom was een waterfiltersysteem van groot belang voor deze gemeenschap. Het helpt
ziektes te voorkomen en zo de kosten voor gezondheidzorg te verminderen. Een betere
gezondheid verhoogt de kwaliteit van hun leven en bevordert de kans om een beter
inkomen te verwerven.
De kosten voor het totale project waren: 175.300.000 VND. De kosten werden gedekt
met een bijdrage van de Muong Nhe parochie van 40.000.000 VND. Het resterende deel
is door Lien Doi betaald: namelijk 135.300.000 VND = € 4.950.
De Nacosa gemeenschap in Huoi Thung in de provincie Dien Bien heeft inmiddels een
zuiveringsinstallatie!!
Het filtersysteem is van grote betekenis voor het welzijn van de mensen in deze
gemeenschap. Lang was het gebruik van schoon water buiten bereik voor hen en nu is
door de hulp van Lien Doi een droom uitgekomen. Vrijwillig betalen de mensen mee aan
de kosten voor elektriciteit en onderhoud van het filtersysteem.
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Ongeveer 75% van de bewoners van Huoi Thung en de Nacosa gemeenschap gebruiken
nu het schone water. Helaas woont 25% van de bewoners te ver weg, hoog in de bergen
om hier gebruik van te maken.
Alle inwoners van Huoi Thung en de Nacosa gemeenschap danken de sponsoren van
Lien Doi: “uw hulp geeft de mensen in deze gemeenschap gezondheid en geluk.”
2. Keukenuitrusting voor de arme patiënten van het DUC LINH ziekenhuis
Duc Linh ligt in de provincie Binh Thuan. Het is een bergachtig gebied ten
Noordoosten van Ho Chi Min City (het voormalige Saigon), waar de mensen leven van
landbouw zoals suikerriet, koffie, rubber, peper en veeteelt.
Het district bestaat uit 83 dorpen met een totale bevolking van 141.279 inwoners.
Onder hen bevinden zich 13 verschillende etnische minderheden, meestal
immigranten uit de armste delen van Vietnam.
Voor het hele district is er slechts één ziekenhuis en één gezondheidscentrum. De
patiënten die zijn opgenomen moeten betalen voor de medische behandeling en
verblijf in het ziekenhuis. Als ze verzekerd zijn, betaalt de verzekering een deel van
die kosten. Men is echter zelf verantwoordelijk voor verzorging en voeding. Omdat
het ziekenhuis vaak ver van huis is, zal er altijd familie aanwezig moeten zijn om voor
de patiënt te zorgen. De armsten onder hen hebben niet genoeg geld om voldoende
eten te kopen.
Lien Doi werd om hulp gevraagd. De zusters van de “The Lover Holy Cross” en
mensen uit de lokale bevolking wilden rijst en voedzame maaltijden voor hen koken.
Die wilden ze in een gang van het ziekenhuis tegen kostprijs gaan verkopen.
Voor de keukenuitrusting, gasfornuizen en tafels vroegen zij aan Lien Doi:
50.000.000 VND. Dit was: € 1.800.
De zusters van de ‘Lover Holy Cross’ hebben inmiddels een keukenuitrusting
geïnstalleerd.
De keukenuitrusting kon alleen niet worden geplaatst in het ziekenhuis, zoals
bedoeld. De plaatselijke overheid gaf hier geen toestemming voor. Gelukkig is een
andere plek in de directe omgeving gevonden waar de maaltijden worden bereid en
uitgedeeld. Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen alle mensen, die dat nodig
hebben, gebruik maken van deze “service”. Onder de naam “Remember My Poor
Friends”
De zusters danken u allen en wensen u vrede, gezondheid en vreugde.
3. Tien huisjes voor arme families uit Long Thoi, langs het Cau Quan Canal
Long Thoi ligt in de provincie Ben Tre in de Mekong Delta, 40 km van Ben Tre en 140
km van Ho Chi Minh City.
50% van de mensen uit Long Thoi leeft van de landbouw, de andere helft bezit geen
land en leeft in armoede. Veel mensen trekken weg uit Long Thoi om elders werk te
zoeken. Anderen scharrelen hun dagelijks kostje bij elkaar met koop en verkoop van
oud ijzer of de verkoop van lootjes. Ongeveer 45 families leven langs het Cau Quan
kanaal. Zij leven van de vangst van krabben en slakken, maar hebben een pover en
onstabiel bestaan.
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Arme families wonen langs het kanaal, wat ernstige erosie veroorzaakt van de dijk. Zij
hebben geen land en moeten deze onveilige situatie accepteren. Hun huizen zijn op
een primitieve manier gebouwd en kunnen in het regenseizoen elk moment instorten.
Gezien deze gevaarlijke situatie is onder de plaatselijke bevolking geld verzameld om
hen betere huizen te geven. Dit vergroot de solidariteit in de gemeenschap en voor de
armen is het een stimulans voor een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen.
Voor de bouw van de huisjes wordt een bouwgroep samengesteld; de grootte van de
huisjes is 32 m2. Iedere familie krijgt voldoende bouwmateriaal.
Ieder huisje bestaat uit een slaap- en een woonkamer, stenen muren, een betonnen
vloer, een voor- en zijdeur en 4 ramen. Aan Lien Doi werd gevraagd bij te dragen aan
de bouw van 10 huisjes, via een totaalbedrag van € 5.600.
In Long Thoi staan ondertussen 10 prachtige huisjes!! Ze zijn gebouwd in 3 maanden
tijd. Op 30 november 2018 waren ze klaar!
De plaatselijke bevolking heeft ook veel bijgedragen. De mensen zijn erg blij met hun
schone en stevige huis. Zij hebben liefde en zorg ervaren en dit motiveert hen weer
om te werken aan een beter leven voor henzelf en hun kinderen.
4. Zuiver water voor Tien Kien in de provincie Phu Tho
Tien Kien ligt in een bergachtig gebied 100 km ten noordoosten van Hanoi. Het gebied
is prima geschikt voor landbouw omdat het tussen twee rivieren ligt. Helaas is het
grond- en oppervlaktewater de afgelopen jaren erg vervuild door een drietal grote
chemische bedrijven. Dit heeft onder de bevolking veel ziektes veroorzaakt, waaronder
verscheidene vormen van kanker. Ook heeft de oogst, door de uitstoot van deze
bedrijven, erg te lijden. De regering heeft wel maatregelen genomen in de vorm van
een ziektekostenverzekering en schoon water voor een deel van de bevolking, maar
voor veel mensen in dit gebied zijn deze maatregelen niet toegankelijk.
Ongeveer 90% van de mensen maakt gebruik van vervuild bronwater, omdat zij niet
bereikt kunnen worden met de waterleiding die is aangelegd door de regering. Het
aantal mensen met kanker is de laatste jaren enorm toegenomen.
Schoon water is van levensbelang voor deze gemeenschap. Het is een wens die al jaren
leeft, maar waar ze zelf geen geld voor hebben.
Aan Lien Doi werd gevraagd hen de mogelijkheid te bieden om een waterfiltersysteem
aan te leggen. Het water zou dan verkocht worden in flessen aan de bevolking in dit
gebied á 8.000 VND per container van vijf liter( € 0,35). Voor de schoolkinderen is het
water gratis.
De opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud van de machine, aankoop van nieuwe
flessen en wat overblijft zou ten goede komen aan studiebeurzen en hulp aan arme
gezinnen.
De totale kosten waren 196.200.000 VND, die werden opgebracht via een plaatselijke
bijdrage van 60.200.000 VND en een ondersteuning van Lien Doi van 136.000.000 VND
= € 5.115.
5. Betonnen weg voor Tan Thanh Moi
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Tan Thanh Moi ligt in de provincie Ca Mau, ongeveer 380 km van Ho Chi Minh City. Het
is een uitgestrekt mangrove gebied aan een lange rivier. De meeste inwoners zijn
migranten uit het noorden van Vietnam. Zij leven van de vangst van garnalen en
krabben. Die vangst is niet erg groot en de kosten voor het vervoer zijn erg hoog. Er
is geen goede wegverbinding, dus alle vervoer gaat met kleine bootjes. Hun inkomen
is dus erg laag.
In het dorp is alleen een basisschool. Voor vervolgonderwijs en het ziekenhuis moet
men naar een plaats 20 km verderop. Het vervoer daar naartoe is voor deze mensen
erg duur. De mensen van Tan Thanh Moi zouden erg geholpen zijn met een goede
betonnen verbinding naar de doorgaande wegen; om naar school en het ziekenhuis te
gaan, maar ook om hun koopwaar sneller en goedkoper te vervoeren. De aanleg van
een weg zal hun levensomstandigheid verbeteren.
Het verzoek aan Lien Doi was hen te helpen bij de aanleg van een weg van ongeveer
een kilometer lang, 1 meter breed en 10 cm dik. Ze wilden de weg in 60 dagen
aanleggen en alle inwoners moesten dan hun bijdrage leveren in de vorm van
mankracht of het verzorgen van voedsel voor de arbeiders.
De totale kosten waren 194.500.000 VND, waarvan de lokale bevolking en Lien Doi
respectievelijk 74.500.000 VND en 120.000.000 VND (= € 4.460) bijdroegen.
De betonnen verbindingsweg is klaar!! In oktober 2018 is hij in gebruik genomen.
Iedereen is enorm blij! De kinderen kunnen nu veilig naar school, de zieken naar het
ziekenhuis, de weg is een verbetering voor de hele gemeenschap.
De mensen zijn Lien Doi erg dankbaar.
6. Twee bruggen voor de dorpjes Go Cong B en Thanh Dam A
Beide dorpen liggen in de provincie Ca Mau, het zuidelijkste puntje van Vietnam, 480
km van Saigon. De dorpen liggen aan een rivier. De inwoners zijn arme migranten uit
noordelijke provincies.
Zij leven van het kweken van garnalen, maar omdat ze op de oude manier werken is
de opbrengst schaars. Slechts enkelen kunnen ervan leven. Niet iedereen heeft een
garnalenkwekerij. Anderen leven van het vangen van krabben, schelpdieren, visjes en
kleine garnaaltjes die ze verkopen aan de kwekerijen. Zij hebben geen vast inkomen.
De meeste volwassenen zijn analfabeet. In het dorp is alleen een basisschool. De
middelbare school is 7 km verderop en de High school 15 km. Veel ouders laten de
kinderen niet naar school gaan door de moeilijke omstandigheden waarin ze leven. De
dorpen liggen erg afgelegen en omdat er geen wegen of bruggen zijn om de rivier over
te steken moeten de kinderen als ze naar school gaan, met de boot en dat is voor hen
erg kostbaar. Vooral in het regenseizoen zijn de omstandigheden erg zwaar voor deze
mensen.
De inwoners van Go Cong B moeten per boot of vlot naar de overkant om naar school,
ziekenhuis of markt te gaan om hun producten te verkopen.
In deze afgelegen regio is vervoer naar markt, school en ziekenhuis het meest
belangrijk. Hierdoor kunnen deze dorpen zich beter ontwikkelen.
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Kunnen jullie ons helpen bij het bouwen van twee bruggen, was het verzoek aan Lien
Doi. Een brug van 28 meter lengte en 2 meter 50 breed voor het dorp Go Cong B. En
een brug van 30 meter lengte en eveneens 2 meter 50 breed voor Thanh Dam A.
De totale kosten bedroegen 251.000.000 VND. Ook hier was de lokale bijdrage van
belang, die was 21.000.000 VND. De bijdrage van Lien Doi was 230.000.000.VND = €
8.550.
Doordat het vervoer van hun producten eenvoudiger en goedkoper zal worden en de
kinderen naar vervolgonderwijs kunnen, verbeteren de levensomstandigheden van
deze mensen aanmerkelijk.
De bruggen zijn klaar!! Ze zijn afgebouwd in oktober 2018. De mensen zijn erg blij.
Niet alleen voor de kinderen en de zieken maar voor de hele gemeenschap zijn deze
bruggen van groot belang. Zowel voor het vervoer van handelswaar als voor de
onderlinge communicatie.
7. Waterzuiveringsinstallatie voor Xuan Ai Parish
Xuan Ai Parish ligt in een bergachtig gebied. In de provincie Yen Bai, 190 km van Hanoi.
Xuan Ai Parish heeft een klimaat met koude en droge winters, en erg natte zomers met
hevige regenbuien. De mensen leven van de landbouw en door het ruwe klimaat gaat
de oogst regelmatig verloren. De bevolking is enorm toegenomen (in het gebied leven
meer dan 7.000 mensen) daardoor is er te weinig landbouwgrond voor iedereen.
De mensen drinken water uit putten, enkele families halen water uit de bergen wat
schoner lijkt te zijn. Alleen in de regentijd is er genoeg water. Maar omdat het water
van de velden komt, is dat vaak erg modderig. Putten zijn moeilijk te graven omdat
het een rotsachtig gebied is.
Schoon water is van levensbelang, het voorkomt ziektes en daardoor zijn mensen beter
in staat om te werken en kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.
LienDoi werd verzocht om ondersteuning voor het bouwen van een
waterzuiveringsinstallatie. De mensen die het kunnen betalen, dragen ook bij via een
klein bedrag voor een kan water. Die bijdrage wordt gebruikt om de allerarmsten van
water te voorzien, voor de onkosten van de installatie en voor de inwoners die de
watertanks onderhouden.
Zij vroegen aan Lien Doi 140.000.000.VND = € 5.245. De totale kosten waren:
187.800.000. VND, waarvan 47.800.000. VND werd bijgedragen door de lokale
bevolking.
8. Waterzuiveringsinstallatie voor Tan Hop Parish
Evenals Xuan Ai Parish ligt Tan Hop in een bergachtig gebied in het noorden van
Vietnam, ongeveer 155 km van Hanoi.
De Tan Hop gemeenschap bestaat uit 4400 mensen waarvan er 1600 erg arm zijn. Zij
leven van de landbouw. Ze verbouwen rijst, cassave en kaneel. Ook bij hen gaat de
oogst door het ruwe klimaat regelmatig verloren. Zij hebben geen vast inkomen en
hebben dus grote moeite om rond te komen.
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De mensen drinken water uit putten van 10-15 meter diep. Alleen in de regentijd is er
genoeg water. Bovendien is het water vervuild en niet geschikt als drinkwater of om
voedsel mee te bereiden. Zij hebben geen geld om schoon water te kopen.
Schoon water is van levensbelang; het voorkomt ziektes waardoor mensen beter
instaat zijn om te werken.
Het verzoek aan Lien Doi was om een bijdrage te leveren voor het bouwen van een
zuiveringsinstallatie. De mensen betalen een klein bedrag voor een fles schoon water.
Die bijdrage wordt gebruikt voor het schoonmaken van de flessen en de benodigde
elektriciteit. Bovendien wordt een deel van het geld gebruikt om arme gezinnen te
ondersteunen. Vrijwilligers helpen met de verspreiding van het water en het
schoonmaken van de flessen.
Zij vroegen aan Lien Doi 130.400.000 VND = € 4.886. De totale kosten waren met
172.280.000 VND nog wat hoger, daarom werd ook een bijdrage van 41.880.000 VND
gevraagd van de lokale bevolking.
9. Ondersteuning Bloemenkwekerij in Dalat City
De kwekerij, opgericht in 1998 door de Franciscanen, geeft werk aan de plaatselijke
inwoners (nu meer dan 50) en is gespecialiseerd in het produceren van bloemenzaden.
Het merendeel van de arbeiders zijn vrouwen, die in moeilijke levensomstandigheden
verkeren.
De kwekerij is verouderd en heeft behoefte aan nieuwe apparatuur en machines, zodat
er onderzoek kon worden gedaan en goede zaden kunnen worden ontwikkeld. Ook de
kas verkeert in slechte staat en moet worden opgeknapt.
De bloemenkwekerij heeft een eigen positie op de binnenlandse markt voor de verkoop
van chrysanten. Deze positie wordt niet bedreigd door de concurrentie omdat andere
kwekerijen op export gericht zijn.
De opbrengst van de kwekerij komt geheel ten goede aan de gemeenschap.
Het verzoek aan Lien Doi was een bijdrage van 161,250,000 VND = € 6.080
3.2 PLEEGKINDEREN 2018
Lien Doi heeft vanaf het begin van haar bestaan een (kleinschalig) pleegkindprogramma.
Met dit programma probeert Lien Doi de levensomstandigheden te verbeteren van
pleegkinderen en hun families. De kinderen die pleegkind worden, leven in behoeftige
omstandigheden omdat een ouder bijvoorbeeld ziek is of overleden. De gemene deler in
die situaties is dat er te weinig inkomsten zijn om het onderwijs van deze kinderen te
bekostigen. En dat is een groot gemis, omdat goed onderwijs nu eenmaal de beste
garantie is voor een beter toekomstperspectief.
Lien Doi helpt deze kinderen met een bijdrage van Nederlandse pleegouders. In 2018
hielpen 64 pleegouders deze pleegkinderen via een maandelijkse bedrag van € 15 per kind.
Dit hele bedrag komt ten goede aan het pleegkind. Daarnaast stort Lien Doi uit de
algemene middelen per maand en per kind € 1,00 in een speciaal fonds. Krijgt een
pleegkind en zijn familie extra financiële problemen, waarvoor de maandelijkse vergoeding
onvoldoende oplossing biedt, dan kan een beroep worden gedaan op dat noodfonds.
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Lien Doi informeert de pleegouders in ieder geval een keer per jaar over het wel en wee
van het pleegkind. Die informatie komt voornamelijk van de kinderen zelf en hun
begeleiders.
In het jaar dat een pleegkind 18 jaar wordt, stopt de pleegkindbijdrage. Vanzelfsprekend
gebeurt dat niet abrupt. Er wordt zorgvuldig afgebouwd en zo nodig kan er nog een
aanvullende bijdrage worden geleverd uit hoofde van een studiebeurs voor
vervolgonderwijs. In 2018 ondersteunde onze stichting 12 studenten met een studiebeurs.

4. Financiële verantwoording
In 2018 heeft de Stichting een negatief saldo van ca. € 1.450 gerealiseerd. Dat betekent
dat meer is uitgegeven aan projecten en pleegkinderen dan er via donaties is ontvangen.
Het negatieve saldo is nog beperkt gehouden doordat er opnieuw fors is ingeteerd op de
reserves die Lien Doi in de afgelopen jaren via onder meer een aantal legaten had
opgebouwd.
De reserves zijn gebruikt voor projecten en daarom goed besteed. Maar uit het financieel
verslag blijkt dat de reserves rap aan het slinken zijn. Op het gegeven moment wordt
een punt bereikt dat de reserves opgedroogd zijn, niet meer als extra bron kunnen
worden aangewend voor de financiering van projecten, en inkomsten en uitgaven dan
volledig in balans moeten zijn. Het laatste leidt ertoe dat Lien Doi, bij gelijkblijvende
inkomsten uit donaties, vanaf dan minder projecten kan gaan ondersteunen.
Gelukkig hebben we door de verkoop van het Dung Lac huis in Ho Chi Minhstad een
behoorlijk financieel potje op kunnen bouwen waar de komende jaren nog uit kunnen
putten voor de financiering van projecten. Dat betekent dat we ook in de eerste jaren die
voor ons liggen meer geld aan projecten kunnen besteden dan er via donaties
binnenkomt.
Naast de uitgaven aan projecten, had Lien Doi bestedingen voor de pleegkinderen, de
studiebeurzen en het solidariteitsfonds. Die uitgaven waren als volgt onderverdeeld:
Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen

€ 7.675
€ 744
€ 3.000

Net als in andere jaren zijn de zogenaamde overheadkosten in vergelijking met andere
goede doelen opnieuw heel laag. Lien Doi betaalt wel een beperkte onkostenvergoeding
aan zijn medewerkers in Vietnam. Die vergoeding bedroeg in 2018 in totaal: € 1.941.
De bestuursleden van Lien Doi in Nederland ontvangen geen (reiskosten)vergoeding. De
noodzakelijke uitgaven die we in Nederland wel maken, bestaan uit de website, druk- en
porto kosten van de Nieuwsbrief, bankkosten, kosten inschrijving KvK en wat kleine
uitgaven. Deze kosten bedroegen in 2018 in totaal € 1.360.
Percentueel bezien bedroegen de totale organisatiekosten van Lien Doi ongeveer 5% van
de projectkosten. Sinds 2017 houden we bij de financiering van een project rekening met
die organisatiekosten via een standaard opslag op de uitvoeringskosten met 5%.
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Financieel overzicht 2018

Inkomsten:
-

Pleegkinderen
Donaties
Rente inkomsten

€ 7.675,08
€ 31.542 60
€
86,60

In het jaar 2019 ontvingen wij in totaal een bedrag van € 39.304,28

Uitgaven:
In Nederland bedroegen onze uitgaven in totaal:

€ 1.359,57

(website, druk- en portokosten Nieuwsbrief,
bankkosten, vergaderkosten)

Bijdrage Lien Doi Vietnam
-

Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen
Vergoeding medewerkers Vietnam

€
€
€
€

11.160,00
744,00
3.000,00
1.941,19

Gefinancierde projecten:

€ 23.919,81

Totaalbijdrage aan Lien Doi Vietnam

€ 40.765,00

Door de verkoop van het Dung Lac huis in Vietnam beschikken wij op dit moment
over een extra reserve in Vietnam. Daarom is de afspraak gemaakt om de
komende tijd 50% vanuit Nederland te financieren en de andere helft in Vietnam
tenzij volledige dekking in Nederland wordt verkregen voor een project.

STICHTING LIËN ĐO’I * BUYS BALLOTSTRAAT 11 3572 ZP UTRECHT * INFO@LIENDOI.NL
REKENING NL12INGB 0000422433 AMSTERDAM * WWW.LIENDOI.NL
11

