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1. Voorwoord
‘Voordat ik een lening kon afsluiten maakte het leven voor mij niet meer uit. Het mocht
morgen ophouden. Na een eerste lening om materiaal te kunnen kopen om nagels te
lakken, kreeg ik hoop. Nu heb ik mijn eigen nagelstudio en ben blij met de investeringen
die ik heb kunnen doen omdat ik geld kon lenen. Ik zie weer een toekomst voor mij en
mijn twee kinderen’.
Deze uitspraak van een HIV besmette vrouw, die we samen met een aantal andere HIV
besmette vrouwen tijdens het werkbezoek van afgelopen november spraken in Nha Trang,
karakteriseert misschien wel het beste dat wat u doneert voor de armste mensen in
Vietnam er toe doet.
2019 kan met recht een heel bijzonder jaar voor Lien Doi worden genoemd. Er zijn niet
alleen negen projecten gesteund, maar we zijn met de helft van de bestuursleden in
Vietnam gaan kijken wat de impact van de projecten is.
Die ervaring was overweldigend. Vietnam is een prachtig en vruchtbaar land bevolkt met
vriendelijke mensen. Tegelijkertijd is onder die oppervlakte tastbaar wat decennia lange
oorlog met mensen doet. Gemeenschapszin en solidariteit lijken buiten familieverband te
ontbreken. Er is een klein aantal
bijzonder rijke mensen, een groot
aantal mensen die dagelijks hard
werken voor hun bestaan. Met
name de minderheden ontbreekt
het aan de meest basale zaken.
Tijdens het drie weken durende
bezoek hebben we ruim 20
projecten
bezocht
in
het
bergachtige noorden, rond Dalat in
het midden van het land en in de
Mekongdelta
in
het
zuiden.
Projecten in alle variëteiten:
gezuiverd
water
voor
dorpsbewoners, microkrediet voor
Veerboot over de Rode Rivier gesteund in 2010
HIV
besmette
vrouwen
en
gehandicapten, kinderopvang voor
de Raglay minderheid, een gemeenschapshuis voor de H’mong minderheid, een stukje weg
voor arme boeren in de Mekongdelta, een veerboot over de Rode Rivier(een project dat
tien jaar geleden door Lien Doi is gesteund en nog steeds goed functioneert), een
textielatelier voor alleenstaande moeders (eveneens een project dat tien jaar geleden werd
gesteund en dat steeds meer vrouwen aan werk helpt). We hadden gesprekken met
pleegkinderen en hun ouders en met studenten die een studiebeurs van Lien Doi krijgen.
Te veel om in die korte tijd te kunnen bevatten, maar alle projecten maken het verschil
voor de armste bewoners in Vietnam.
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We hebben met eigen ogen kunnen
zien dat de inzet van onze
vrijwilligers in Vietnam en de
mensen die lokaal de uitvoering
coördineren
enorm
en
bewonderenswaardig
is.
De
administratie van de investeringen
zoals de leningen en beurzen is
zorgvuldig ook al hebben we het
niet tot de laatste Vietnamese Dong
gecontroleerd.

Textielatelier in 2011 door Lien Doi gesteund
de armste mensen in Vietnam.

We kunnen niet iedereen in Vietnam
helpen, maar de ervaring van het
werkbezoek en het drie weken
optrekken met de Vietnamese
vrijwilligers levert ons als bestuur
extra energie voor onze inzet voor

Het afgelopen jaar zijn 10 goed onderbouwde projectvoorstellen aangereikt door onze
Vietnamese vrijwilligers. Wij beoordeelden de verzoeken waarvan er 9 gehonoreerd
werden en 1 nog nader wordt onderzocht. Met uw steun hebben we het geld voor deze
projecten beschikbaar kunnen stellen. Hoe we dat gedaan hebben en welke projecten
konden rekenen op een bijdrage, hebben we beschreven in dit jaarverslag.
Heeft u vragen over het jaarverslag? Of heeft u suggesties? Laat het ons weten!
Wij, maar met name de Vietnamezen die geprofiteerd hebben van uw steun, danken u
voor uw hulp in 2019.
Bestuur Stichting Lien Doi
Roy Kraaijenoord, voorzitter; Hong Vu, secretaris; Marco Ahsmann, penningmeester;
Jet Lourens; Thea Pijnenburg; Annemieke Doumen; Edwin Borghs; Ignace van der Steen.
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2. Organisatie
DOELSTELLING
De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit de 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 of kleine investeringen in een handeltje kunnen doen;
b. het helpen bouwen of opknappen van schoollokalen; het helpen oprichten van
bibliotheken voor jongeren;
c. het opknappen en bouwen van huizen en scholen;
d. het "uit de put helpen" van de meest door armoede getroffen gezinnen en het
bestrijden en voorkomen van onderontwikkeling, onder meer door het verstrekken
vanuit Nederland van geld aan gezinnen voor schoolgeld en studiemateriaal
waardoor kinderen en jongeren lager en middelbaar onderwijs kunnen volgen;
e. het verstrekken van beurzen aan jongeren uit de armste groepen van de bevolking
zodat zij kunnen studeren.
Ook stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en
veiligheid, via:
a. materiaal voor verharde (verbindings) wegen en bruggen, zodat kinderen veilig
naar school kunnen, zieken naar de dokter, volwassenen met hun rijst, dieren en
handel 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 en maakt het geld over aan Lien
Doi Vietnam.
Lien Doi Vietnam geleidt de gelden
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.
Lien Doi is erkend als een tot
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Wat betekent dat een gift
aan Lien Doi aftrekbaar is conform de
regels van de Belastingdienst.

Lien Doi Vietnam en deel van het bestuur van Lien
Doi Nederland
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3. Activiteiten 2019
Lien Doi is door de vele gulle donateurs in 2019 in staat geweest acht projecten te
financieren. Deze projecten hebben we hieronder beschreven, zodat u kunt zien wat de
overwegingen waren om een project te ondersteunen en welke bedragen we daarvoor
hebben aangewend.
Naast de projecten hebben we als vanouds in het afgelopen jaar ook financiële steun
gegeven aan pleegkinderen en studenten.

3.1

PROJECTEN 2019
1. Microkrediet voor gehandicapten
gehandicapten in Long Thoi

en

gezinnen

met

de

zorg

voor

Long Thoi ligt in de provincie Ben Tre in de Mekong Delta. 40 % van de bewoners leeft
van de landbouw, de overige hebben geen land en verhuren zich als landarbeider of
hebben kleine handeltjes. De gezinnen met gehandicapten hebben het extra moeilijk.
Zij zijn aan huis gebonden omdat zij ook zorg dragen voor hun gehandicapte gezinslid.
Zij hebben wat varkens, ganzen, kippen of 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.

Deelnemers van het microkredietproject in Long Thoi

Om deze mensen te helpen
stelde zuster Anna Vo Thi Thuy
Phuong, o.a. werkzaam voor
Caritas in Vinh Long, een
microkrediet programma voor.
Zij heeft veel ervaring met deze
microkrediet programma’s. Het
programma was in eerste
instantie bedoeld voor 28
gezinnen. Wanneer gezinnen
na 4 of 5 jaar geen lening meer
nodig hebben, kunnen andere
gezinnen geholpen worden.

De lening bedraagt 5.000.000 VND (€ 209) per gezin. Het hele bedrag plus een rente
van 1% moet binnen 1 jaar worden terugbetaald.
Iedere groep bestaat uit 8 tot 10 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Eén persoon
draagt de verantwoordelijkheid, met een assistent en een secretaris.
De lening is bedoeld als start kapitaal voor het opzetten van een bedrijfje voor het
fokken van kippen, ganzen, varkens, konijnen of het kweken van vissen. Of voor het
opzetten van kleine handeltjes, zoals het maken en verkopen van zoete soep, rijstsoep,
groente en droge vis.
Lien Doi heeft een startkapitaal gefinancierd voor in totaal voor 28 gezinnen à 5.000.000
VND = 140.000.000 VND = € 5.850.
Verantwoording:
Tijdens ons bezoek aan Vietnam in november 2019 hebben we deze mensen ontmoet!
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We waren erg onder de indruk van dit project. Zr. Phuong vertelde dat door de
mogelijkheid van het opzetten van een handeltje deze mensen in staat zijn hun leven
weer op te pakken. We zagen een man die lichamelijk gehandicapt is en trots vertelde
over zijn kippenfarm. Van de
verkoop van eieren en kippen
kan hij in zijn levensonderhoud
voorzien. Een vrouw die een
gehandicapt kind heeft en
waarvan de echtgenoot is
overleden kan door de verkoop
van
voedsel
haar
gezin
onderhouden. Een vrouw die
een zwaar ongeluk heeft gehad
en de man een hersenbloeding,
kon een operatie betalen zodat
zij weer werkt.
Zr. Phuong, die meerdere
microkrediet
projecten
Deelnemersbijeenkomst tijdens het werkbezoek
begeleidt, was erg enthousiast
over deze groep. Het komt erop neer dat deze mensen tegen een lage rente geld kunnen
lenen (wat elders onmogelijk is) en de tijd krijgen dit bedrag weer terug te betalen.
Alles wordt precies bijgehouden in een schriftje. Nagenoeg iedereen betaalt de lening
binnen een jaar terug. Men kan dan opnieuw een bedrag lenen en tevens kan het
programma worden uitgebreid naar andere dorpsbewoners.
Bijzonder was ook dat we hier het naaiatelier hebben kunnen bezoeken waaraan in 2011
een startbijdrage is verstrekt. Het atelier is enorm uitgebreid en geeft nu werk aan 40
vrouwen. Op dit moment werken de vrouwen aan een opdracht om witte werkkleding
te maken voor een Japans bedrijf. Deze vrouwen kunnen van hun verdiende geld hun
hele gezin onderhouden.
Lien Doi heeft voor dit microkredietproject twee donaties ontvangen: een donatie van €
2.400 van de stichting Overal en een donatie van € 1.500 van de Hofsteestichting
ontvangen. Wij, maar met name de mensen die van het microkrediet profiteren, danken
beide stichtingen voor hun bijdrage.
2. Waterfilter systeem voor Muong Bang in de provincie Dien Bien
Muong Bang behoort tot het Tua Chua district in de provincie Bien Dien, 150 km van
Bien Dien city en 470 km van Hanoi. Het Tua Chua district is een bergachtig gebied.
De bevolking, ongeveer 51.492 mensen, bestaat voor 95% uit etnische minderheden
(Thai en H’Mong).
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Het klimaat kent twee seizoenen; het koude,
droge winterseizoen van november tot april en
een nat zomerseizoen van mei tot oktober.
Harde regens zorgen dan voor
aardverschuivingen, en overstromingen.

Bestaande Watervoorziening

De bevolking leeft van de landbouw. Ze
verbouwen rijst en graan. Het inkomen is laag
wat mede komt doordat zij geen geld
overhouden om te investeren. Bovendien zijn zij
afhankelijk van het grillige klimaat. Velen
hebben gedurende twee of drie maanden
gebrek aan voedsel. De armoede leidt tot
achterstand en veel kinderen zijn analfabeet.
Het gebruik van drugs is onder de Thai heel
gewoon.

De zeldzame waterbronnen zijn in het droge seizoen uitgeput. De gemiddelde
regenval gedurende het jaar is beperkt. Alleen in de maanden juli en augustus – in
het regenseizoen – kunnen zij gebruik maken van deze bronnen, die bovendien erg
vervuild zijn. Die slechte waterkwaliteit bedreigt de gezondheid van de bewoners.
Er is een dringende behoefte aan schoon water. Hierdoor verbetert de gezondheid
van de bevolking en wat hun werkcapaciteit ten goede komt. En het is belangrijk
voor de ontwikkeling van de gemeenschap en de kwaliteit van hun leven.
Lien Doi werd gevraagd bij te dragen aan een waterfiltersysteem met toebehoren
voor het oppompen en de distributie van water voor de dorpsgemeenschap.
De totale kosten
bedroegen: 175.300.000
VND Daarvan werd
40.000.000 VND
opgebracht door de
plaatselijke bevolking.
Van Lien Doi werd een
bijdrage gevraagd van
135.300.000 VND = €
4.950.
Verantwoording
De waterfilterinstallatie is
gereed en werkt!
Hij is gebouwd in een erg
arm gebied in een
boomgaard van de
kerkgemeenschap. De
beheerder, een
Deel van de waterfiltratie installatie met containers
vrijwilliger van de kerk,
woont met zijn gezin op deze plek, naast de installatie. De mensen komen hier na
hun werkzaamheden met kleine containers schoon drinkwater halen.
Voor de realisatie van de waterfiterinstallatie heeft de Gebroeders van den Boschstichting het volledige bedrag aan Lien Doi gedoneerd.
Lien Doi is de gebroeders van den Boschstichting hiervoor zeer erkentelijk.
3. Multifunctioneel huis voor Nam Pac in de provincie Lai Chau
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Nam Pac is een dorpje hoog in de bergen in de gemeente Ta Mung, 130 km van het
centrum van Lai Chau en 450 km ten noordwesten van Hanoi. De mensen leven
voornamelijk van de landbouw. Ze verbouwen rijst, maar de opbrengst is niet stabiel.
Het gemiddelde inkomen bestaat uit 500 kg rijst per jaar. (= 3.700.000 VND, ongeveer
€ 150).
De jongens en meisjes trouwen erg jong (op 14 /15-jarige leeftijd) in deze regio en
verlaten vervolgens de school, zodat hun ontwikkeling stagneert.
Voor een kleine groep jongeren heeft de pastor op onderwijsgebied al eerder een
investering gedaan, met als doel dat deze groep later als voorbeeld/kerngroep voor de
eigen gemeenschap kan functioneren.
Het was de wens van de pastor een multifunctioneel huis te bouwen om ook de kinderen
van 7-14 jaar een plek te geven om te ontspannen en zich verder te ontwikkelen.
Het huis is bedoeld voor:
– jonge mensen om zich verder te ontwikkelen;
– de H’Mong etnische minderheid om de eigen cultuur te behouden;
– jonge mensen om hen te helpen een balans te vinden, zodat zij een gezond en kennis
verrijkend leven op kunnen bouwen;
– als ontmoetingsplek voor de gemeenschap; niet alleen voor de katholieken maar voor
alle mensen uit de gemeenschap.
Verzoek aan Lien Doi
De totale kosten bedroegen 195.291.000 VND. Daarvan bekostigde de gemeenschap
30.291.000 VND; de rest was voor Lien Doi, namelijk: 165.000.000 VND = € 6.320.
Verantwoording
Prachtig gelegen in de bergen is dit mooie multifunctionele huis klaar!!
Tijdens ons bezoek aan Vietnam in
november 2019 hebben we dit huis
bezocht. De weg door de bergen
naar Nam Pac was erg hobbelig
met veel bochten. Over een traject
van 80 km deden we vier uur.

Het dorpshuis van Nam Pac gebouwd door de
bewoners

Het huis was nog maar net klaar,
een prachtige ontmoetingsruimte
met een geïsoleerd dak! De H’Mong
die in dit bergachtige gebied wonen
hebben
een
grote
ontwikkelingsachterstand.
Het
bisdom in deze regio wil de mensen
helpen, door het geven van lessen
ook in de eigen taal, en het beleven
van de eigen cultuur.

4. Klaslokaal voor de kinderen van de etnische minderheid, de Raglay, in Suoi
Lau 2
Suoi Lau is een gemeente in het noorden van het Cam Lam district, in de provincie
Khanh Hoa. Er wonen 14.300 mensen, waarvan 3.500 van de etnische minderheid de
Raglay. Zij wonen in drie dorpjes, ongeveer 3 tot 5 km van Saoi Lau.
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Ze verbouwen cassave, rijst en bananen, net genoeg om van te kunnen leven. Maar ze
hebben geen vast inkomen. De meeste mensen zijn laag opgeleid of zelfs analfabeet.
Ook gaan veel kinderen niet naar school. Zij hebben moeite met het volgen van het
onderwijs, omdat zij thuis geen Vietnamees spreken. Daardoor leren zij langzamer.
In de regio is een Kinderopvang, maar die is veel te duur voor deze mensen en is alleen
voor kinderen van 4 en 5 jaar. Voor de allerkleinsten is er geen opvang.
Dit betekent dat de ouders niet kunnen werken of wel gaan werken en hun kinderen
achterlaten bij wat oudere kinderen die daarvoor van school worden gehaald.
Kortom, geen goede situatie. Daarom werd de aanvraag gedaan voor de bouw van een
klaslokaal voor de opvang van de allerkleinsten. Is die opvang er, dan kunnen de ouders
met een gerust hart gaan werken en de oudere kinderen hoeven niet van school
gehaald te worden. Bovendien wordt beoogd de kinderen in het klaslokaal te
onderwijzen in de Vietnamese taal, zodat zij beter in staat zijn vervolgonderwijs te
volgen.
De aanvraag aan Lien Doi voor een klaslokaal maakte onderdeel uit van de bouw van
een multifunctioneel huis ten behoeve van deze etnische minderheid. Hiervoor zijn ook
andere sponsors benaderd. Voor de kinderopvang was nog een bedrag benodigd van
100.000.000 VND = € 3.842.
Verantwoording:
Het gebouw is met de bijdragen van alle sponsoren gerealiseerd. In november 2019
hebben we dit klaslokaal bezocht!! De kinderen deden net hun middagdutje.
Dit prachtige kleurrijke gebouw staat midden in een arme dorpsgemeenschap. De
kinderopvang is een onderdeel van dit multifunctionele gebouw. Alles zag er heel
aantrekkelijk en verzorgd uit.
De ouders betalen een miniem bedrag voor de kinderopvang en kunnen dus gaan
werken. Van de opvang wordt goed gebruik gemaakt, dit vormt een eerste stap om
deze minderheid kans te bieden op een beter bestaan.
5. Aanleg van een stuk weg voor de dorpsgemeenschap Long Hoa
Long Hoa ligt in de gemeente Long Thoi in de provincie Ben
Tre. (Mekong Delta) Ongeveer 148 km van Ho Chi Minh City
en 48 km van Ben Tre. In en rond deze dorpsgemeenschap
wonen 460 gezinnen.
De helft van hen leeft van de landbouw en het kweken van
jonge bomen. De andere helft heeft een klein handeltje of
fokt een beetje vee.
De weg waaraan een deel van deze mensen aan wonen is in
het regenseizoen erg modderig en moeilijk begaanbaar. Het
is de enige verbinding naar de stad. Over deze weg moeten
de kinderen naar school, ouderen en zieken naar het
ziekenhuis en vindt ook het vervoer van hun producten
plaats.

Het pad langs de huizen in De aanleg van een betonnen weg betekent veel voor de
mensen die hier wonen. De kinderen kunnen dan veilig het
het dorpje Long Hoa
gehele jaar naar school, ouderen en zieken kunnen naar het
ziekenhuis en voor iedereen betekent het een beter bestaan.
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Lien Doi werd gevraagd om de aanleg van de
weg van 1 km lang en 1,6 meter breed
mogelijk te maken. Het ging om een bedrag
van: 120.770.000 VND= € 4.640.
Verantwoording:
Met man en macht is gedurende de zomer aan
deze weg gewerkt en hij is klaar!! Tijdens het
werkbezoek van november 2019 hebben we
de officiële ingebruikname meegemaakt met
het plaatsen van een bordje waarmee Lien Doi
De nieuwe weg in gebruik
als sponsor gememoreerd wordt en een lunch
met een aantal mensen die hebben gewerkt
aan de weg. De bewoners gaven nogmaals aan dat deze weg veel voor hun en hun
kinderen betekent.
De dorpsgemeenschap en andere sponsoren hebben ongeveer de helft van deze weg
gefinancierd, Lien Doi heeft de andere helft bijgedragen. De mensen hebben de weg
zelf aangelegd!! Het project is snel gerealiseerd en ziet er erg goed uit.
De weg is van groot belang voor de inwoners en er wordt veel gebruik van gemaakt!!
6. Waterfiltersysteem voor de wijk Goc So in Mau A
De wijk Goc So in de stad Mau A ligt in de provincie Yen Bai (noord Vietnam) 155 km
van Hanoi. Het is een bergachtig gebied waar de mensen leven van landbouw en
bosbouw. Ze verbouwen voornamelijk rijst en cassave.
Van oudsher gebruiken de Vietnamezen het water uit rivieren en putten of zij vangen
het regenwater op. Doordat het klimaat verandert komen beekjes en putten droog te
liggen en is er niet meer genoeg zuiver water voor het dagelijks gebruik. Water kopen
is erg kostbaar.
In dit gebied wonen veel arme mensen. Zij leven onder zeer zware omstandigheden.
Men haalt het water uit putten van 8 tot 14 meter diep en gebruikt het water voor het
bereiden van eten en om te drinken.
Alleen in de regentijd is er genoeg water, maar vaak vervuild en soms te modderig om
te gebruiken. Als de put leeg is, zijn ze afhankelijk van water uit beekjes die ook vaak
verdroogd of vervuild zijn.
Voor deze mensen is een waterfiltersysteem van levensbelang. Schoon water voorkomt
ziektes, mensen kunnen beter werken en kinderen kunnen zich beter ontwikkelen.
Het verzoek aan Lien Doi was om 135.100.000 VND = € 5.164. bij te dragen in de
kosten voor het bouwen van een waterzuiveringssysteem.
Verantwoording:
Lien Doi heeft besloten dit project goed te keuren en het gevraagde bedrag bij te
dragen.
Tijdens het werkbezoek van een deel van het bestuur in november 2019 hebben we
het project bezocht op de dag dat de zuiveringsinstallatie gereedgekomen was. Men
moest nog proefdraaien, maar het resultaat mag er zijn: een installatie die per dag
3.000 liter gezuiverd water kan produceren. Hiermee zijn de arme inwoners van Mau
A verzekerd van schoon water waardoor er aanmerkelijk minder gezondheidsrisico’s
zijn voor hen en hun kinderen.
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7. Acht huisjes voor de armen in Cai Doi Vam in het district Phu Tan
Cai Doi Vam ligt in de Mekong delta, in de provincie Ca Mau. Dit is de meest zuidelijke
provincie van Vietnam, 450 km ten zuiden van Saigon.
De meeste mensen wonen langs het water. Zij hebben garnalen- en krab kwekerijen,
die zij op een natuurlijke manier onderhouden. De opbrengst is daardoor echter laag.
Anderen werken in loondienst. De levensomstandigheden zijn erg zwaar, met name in
het moessonseizoen. Door storm en regen loopt het land dan vaak onder water. Veel
jongeren verlaten hun woonplaats en proberen in de grote steden zoals Saigon werk te
vinden, maar omdat hun opleidingsniveau zo laag is verdienen ze te weinig om hun
families te kunnen helpen. Veel kinderen verlaten vroegtijdig de school om te gaan
werken.
Er heerst veel armoede. De mensen die in het
gebied blijven wonen zijn vaak ouderen, zonder
iemand die voor inkomen zorgt in de familie en
afhankelijk van de hulp van anderen. Hun huizen
zijn slecht gebouwd en niet bestand tegen de
zware regen.

Een arm gezin in hun oude huis

Voor acht families, die in hele slechte
omstandigheden leven, is een aanvraag gedaan
voor hulp bij het bouwen van een huisje. De
totale
kosten
voor
acht
huisjes
zijn:
200.000.000 VND, daarvan werd 80.000.000
VND opgebracht via een lokale bijdrage en
120.000.000 VND = € 4.580. via Lien Doi.

Verantwoording:
Lien Doi heeft besloten om dit project te
steunen.
Het beschikken over een simpel maar degelijk
huis met betonnen vloer,
muren en
geïsoleerd dak stelt mensen beter in staat om
voedsel te bewaren, hygiënischer te leven wat
leidt tot minder ziektes (met name in de
regenperiodes).
Het
vormt
een
randvoorwaarde voor arme mensen om hun
levensomstandigheden te verbeteren.
Daarnaast gaat het om de allerarmsten van
de gemeenschap die het zonder extra steun
in de rug niet redden hun positie te
verbeteren.

Bewoners voor hun nieuwe huis

8. Lening Raglay minderheid in Suoi Dau
De gemeenschap Suoi Dau ligt in de Binh Thuan provincie, een provincie in de buurt
van de stad Nha Trang in het zuiden van Vietnam. In de gemeenschap wonen ruim
21.000 mensen, verdeeld over meer dan 4.000 families.
De mensen leven van de verbouw van rijst, cassave en bananen. Al is leven van te veel
gezegd, want de oogst is soms zelfs nog niet genoeg om in de eigen voedselbehoeften
te voorzien. Laat staan dat er voedsel overblijft om te verkopen en inkomsten mee te
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verwerven. Maar om een stap vooruit te kunnen zetten en bijvoorbeeld te kunnen
investeren in een veestapel, is geld nodig. De rente bij banken om geld te lenen is veel
te hoog (10 tot 20%). Voor arme gezinnen is het onmogelijk om dat op te kunnen
opbrengen. De mensen die toch een lening aangaan, vervallen bijna allemaal in grote
schulden. De gevolgen voor de gemeenschap zijn desastreus: gezinnen trekken weg,
kinderen vallen uit op school enzovoort.
Er is een sponsor bereid gevonden een microkrediet programma te financieren voor 22
gezinnen. De startlening bedroeg
5.000.000 VND per gezin, tegen een
schappelijke
rente.
Na
het
verstrijken van de (leen) periode
van 1 jaar bleken alle gezinnen het
geleende bedrag volledig te hebben
terugbetaald. Bovendien bleken hun
levensomstandigheden sterk te zijn
verbeterd door de investeringen die
zij met de lening hadden kunnen
doen in aanschaf van vee, zaaigoed,
kunstmest e.d.
Dat smaakte naar meer! Vandaar
dat de hulp van Lien Doi werd
gevraagd voor het opzetten van 2
Voorlichtingsbijeenkomst voor boeren in Suoi Cat
nieuwe
leengroepen
van
11
gezinnen per groep. Ieder gezin
krijgt 5.000.000 VND en wordt
voorafgaand geschoold over het leen programma. Per week moet er 100.000 VND
worden terugbetaald. De lening is bedoeld voor het kopen van kunstmest en het
opbouwen van een veestapel.
Lien Doi is gevraagd 116.000.000 VND (€ 4.640) bij te dragen. Door de gemeenschap
zelf wordt een bijdrage geleverd van 4.225.000 VND.
Verantwoording:
Het bestuur heeft toegestemd omdat microkrediet in Vietnam een belangrijke factor
vormt voor verbetering van de situatie van de armste groepen in de samenleving. De
sturing op het resultaat is sterk en de deelnemers zijn over het algemeen zeer
gemotiveerd. Komend jaar worden de eerste resultaten verwacht.

9. Project constructie klaslokaal in Muong Nhe
De Muong Nhe parochie is gelegen in de Nacosa gemeenschap, een bergachtig gebied
in de Dien Bien provincie, in het noordwesten van Vietnam, aan de grens met Laos.
Het gebied wordt gerekend tot één van de armste regio’s van Vietnam.
De regio kent een tropisch klimaat, met een natte periode van mei tot oktober en een
koud en droog seizoen. Die omstandigheden maken het gebied minder geschikt voor
landbouw. In de natte periode zijn er veel overstromingen en aardverschuivingen.
Van oudsher hebben de bewoners, de H’mong etnische minderheid, een nomadische
achtergrond en daarom houden ze zich bij voorkeur bezig met “kleinschalige en
arbeidsintensieve zwerflandbouw”. Omdat het geschikte landbouwareaal schaars is,
heeft de regering hen opgedragen zich op te houden in bepaalde woongebieden.
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Het leven is moeilijk voor de bijna 5.000 H’mong in dat gebied, omdat ze te weinig
voedsel kunnen produceren en daarnaast geen geld hebben om te investeren in het
cultiveren van de landbouwgronden in hun woonomgeving.
De families hebben gemiddeld 7 tot 9 kinderen. Over de toekomst van die kinderen
bestaan grote zorgen. Het gevaar dreigt dat ze net als 95% van hun ouders en
grootouders analfabeet zullen blijven. Op initiatief van de overheid is inmiddels de
situatie van de jongens wel verbeterd. Er is vooral geïnvesteerd in accommodaties en
studiebegeleiding voor kinderen die meer dan 10 km van de school wonen. Kinderen
die binnen 10 km van de school wonen hebben die begeleiding en accommodaties niet
en hebben daardoor slechte schoolresultaten of vallen helemaal uit. Meisjes gaan
sowieso minder naar school omdat zij thuis bij moeten springen en verder trouwen zij
vaak op heel jonge leeftijd (13 of 14 jaar).
Om de toekomst van de kinderen te verbeteren is ons voorgesteld de bouw van een
klaslokaal mee te financieren. Het klaslokaal biedt rust, een eetplek, een studieruimte,
een lesruimte voor onderricht in het H’mong en het Vietnamees. Hiermee kunnen de
studieresultaten van zowel jongens als meisjes worden verbeterd en schooluitval
worden tegen gegaan.
Met een bijdrage van 140.000.000 VND (€ 5.600) van Lien Doi en bijdragen van Les
enfants du Vietnam (200.000.000 VND), de Orde van Franciscanen (200.000.000 VND)
en andere sponsors en lokale bijdragen (287.000.000 VND) kan dit project worden
gerealiseerd.
Verantwoording:
Hoewel het bouwen van een klaslokaal voor kinderen uit minderheden een zinnige zaak
is heeft het bestuur na rijp beraad besloten geen bijdrage aan dit project te verlenen.
Bij nader onderzoek van het voorstel bleek dat andere sponsoren de uitvoering van het
project al gegarandeerd hebben. De beperkte middelen van Lien Doi kunnen beter
benut worden voor projecten waarvan de uitvoering zonder een bijdrage van Lien Doi
niet mogelijk is.
10.Project constructing ciment road in Long Thoi
Het gehucht Quan An ligt ruim 140 km ten zuidwesten van Saigon in de Ben Tre
provincie. In dit vlakke gebied wonen ongeveer 480 families, waarvan ca 50% leeft van
de landbouw via onder andere de productie van fruit. De andere helft houdt zich bezig
met andere zaken, zoals met handel, veeteelt of werken in loondienst.
Vooral de families die zich bezighouden met de productie van fruit hebben te maken
met lage inkomsten. Met name het weer en de onvruchtbare grond beïnvloedt de
inkomsten negatief. De laatste jaren verbeterde de opbrengst door de keuze voor
jongere struiken en fruitbomen.
Het leven in de gemeenschap kan sterk worden verbeterd door een investering in een
betonnen weg. Die weg moet in de plaats komen van een modderige en slecht
begaanbaar pad van zand en keien. De weg zorgt ervoor dat het vervoer van
landbouwproducten zoals fruit soepeler en sneller kan verlopen zoals eerder ook
beschreven bij de aanleg van het stuk weg in Long Hoa (project nr. 5). Door de aanleg
kunnen niet alleen de inkomens stijgen doordat men het fruit gedurende het hele jaar
naar de markt kan brengen, maar het draagt eraan bij dat kinderen en ouderen
makkelijker en veiliger respectievelijk school en doktoren kunnen bereiken. Kinderen
kunnen zelfstandig per fiets gaan, zonder begeleiding van hun ouders.
De investering ziet op een weg van 1,4 km lang, 2 m breed en 15 cm dik. Het verzoek
aan Lien Doi is om 120.000.000 VND (€ 4.580) bij te dragen. Het resterende deel van
160.000.000 komt van lokale bijdragen en sponsors.
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Verantwoording:
Het bestuur heeft het project goedgekeurd en verwacht dat de aanleg door de aan de
weg wonende gezinnen met dezelfde inzet en daadkracht wordt uitgevoerd.
3.2 PLEEGKINDEREN 2019
Het pleegkindprogramma van Lien Doi heeft ook in 2019 weer verschil kunnen maken
voor tientallen kinderen in Vietnam. Via een maandelijkse bijdrage van € 15 worden de
levensomstandigheden van de pleegkinderen en hun families sterk verbeterd. Met die
bijdrage wordt het gezin als geheel gesteund waardoor kinderen niet meer hoeven te
werken voor het gezinsinkomen en ze naar school kunnen.
Verder werken we aan een uitbreiding van het aantal pleegkinderen waarbij we kijken of
we meer jongere pleegouders kunnen interesseren
In 2019 werden 62 pleegkinderen gesteund door Nederlandse pleegouders. In 2019
eindigde de bijdrage voor 5 kinderen die 18 jaar werden. Daarnaast is de administratie
opgeschoond waarbij bleek dat er 5 kinderen niet meer aan het programma deelnemen.
In het totaal zijn er 10 nieuwe pleegouders geworven in 2019.
Het geld dat pleegouders voor pleegkind doneren komt volledig ten goede aan het
pleegkind. Treedt er onverhoopt een extra calamiteit op in een gezin, dan kan Lien Doi zo
nodig uit de algemene middelen een extra donatie doen. Voor dit doel heeft Lien Doi een
aanvullend fonds gecreëerd. Dit fonds wordt gevuld met € 1,00 per kind per maand.

Een aantal kinderen en hun ouders tijdens een bijeenkomst met het bestuur van Lien Doi
We constateren dat de pleegouders in de afgelopen periode alleen incidenteel
geïnformeerd zijn over hoe het gaat met hun pleegkind. Bij ons werkbezoek bleek dat die
behoefte ook leeft bij de pleegkinderen in Vietnam. Bij voorkeur voorzien de pleegkinderen
zelf hun pleegouders van die informatie. Waar nodig worden ze daarbij ondersteund door
hun begeleiders.
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Begin 2020 wordt actie ondernomen om waar regelmatig contact ontbreekt, dit weer tot
stand te brengen.
Een deel van de kinderen waarvan de
bijdrage stopt omdat zij 18 jaar zijn
geworden, kan daarna in aanmerking
komen voor een studiebeurs voor
vervolgonderwijs. Deze beurs werd in
2019 aan 28 studenten verstrekt.

Studenten in gesprek met bestuur Lien Doi
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4. Financiële verantwoording
Het afgelopen jaar was wederom een lastig financieel jaar. De inkomsten zijn weliswaar
toegenomen, maar daartegenover staan ook hogere uitgaven.
Wij zijn verheugd te constateren dat wij ruim 50% meer aan donaties hebben mogen
ontvangen. De bijdragen voor de pleegkinderen zijn ook toegenomen.
Voor wat betreft de uitgaven: ook deze zijn gestegen, met name de kosten van de
nieuwsbrief.

Die uitgaven waren als volgt onderverdeeld:
Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen

€ 10.260
€ 744
€ 3.000

Op een punt onderscheidt Lien Doi zich van vele andere goede doelenorganisaties die
Nederland rijk is: onze overheadkosten zijn ieder jaar minimaal. Dat is ook in 2019 weer
het geval. Behoudens de beperkte onkostenvergoeding die onze medewerkers in Vietnam
ontvangen, zijn de overige overheadkosten vrijwel te verwaarlozen. Dit wordt geïllustreerd
door een aandeel van slechts 5% organisatiekosten op de totale kosten. Anders gezegd:
95% van het geld dat we ophalen, gaat naar de armste mensen in Vietnam.
Die vergoeding voor de medewerkers bedroeg € 1.675. Aan uitgaven voor onze website,
druk- en portokosten Nieuwsbrief, bankkosten, vergaderkosten, KvK en enkele kleine
uitgaven werd in 2019 € 1.883,61 besteed.
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5. Financieel overzicht 2019

A. Inkomsten:
Pleegkinderen
Donaties
Rente inkomsten

€ 10.599
€ 35.251
€
22

Totale inkomsten 2019

€ 45.872

-

Geoormerkte donaties:
–

Project 19.01 Microkrediet Gehandicapten
Long Thoi:
– Stichting Overal
€
2.400
– Hofsteestichting
€
1.500
– Project 19.02 Waterfiltratie Muong Bang
– Gebroeders van den Boschstichting
€
5.490
Totaal geoormerkte donaties:
€ 9.390
nb. Uitgaande van de definitieve verantwoording van de kosten voor de
realisatie van het waterfiltratieproject in Muong Bang vindt nog een
verrekening plaats van de donatie van de Gebroeders van den
Boschstichting. Hierdoor kan de donatie iets afwijken van de € 5.490 die is
opgenomen in het verslag. De afwijking wordt verwerkt in het financieel
verslag over 2020.
B. Uitgaven:
In Nederland bedroegen de uitgaven (website, druk- en portokosten Nieuwsbrief,
bankkosten, vergaderkosten) in totaal € 1.883.
C. Bijdrage aan activiteiten Lien Doi Vietnam
-

Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen
Eenmalige bijdrage werkbezoek Vietnam
Jaarlijkse bijdrage TET-feest

€
€
€
€
€

10.260
744
3.000
1.760
200

Gefinancierde projecten:

€ 20.336

Totaalbijdrage aan Lien Doi Vietnam

€ 36.300

Door de verkoop van het Dung Lac huis in Vietnam beschikt Lien Doi op dit
moment over een extra reserve in Vietnam. Daarom is de afspraak gemaakt om
zolang die reserves dat toelaten, 50% vanuit Nederland te financieren en de
andere helft in Vietnam.
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