CONCEPT
BELEIDSPLAN STICHTING LIEN DOI (‘SOLIDARITEIT’) 2021-2024
Geschiedenis
Lien Doi is in 1980 opgericht door Ria Ahsmann, Jos Zengerink en Bets Ahsmann.
Na een verblijf van tientallen jaren in Vietnam van één van de oprichters, kwamen zij tot hun
initiatief uit solidariteit met het Vietnamese volk. Een volk dat na gespleten en verwond te
zijn door oorlogen, zwaar te lijden had onder een verlammende boycot van het door het
westen zo verfoeide communistische bewind.
In de jaren negentig werden de relaties met het westen hersteld, waarna de mogelijkheden
voor westerse investeerders werden geopend. Hoewel de algemene levenstandaard sedertdien
is verbeterd, zijn er nog veel mensen in Vietnam die onder de armoedegrens leven. Bovendien
is er niet of nauwelijks een vangnet om deze mensen te ondersteunen. De armoede treft
bepaalde groepen met name de etnische minderheden daardoor onevenredig hard. Juist op die
groepen richt Lien Doi haar aandacht met ontwikkelingsprojecten. Ruim veertig jaar na de
start is dit nog steeds keihard nodig.
VISIE
Lien Doi richt zich met name op:
•
•
•
•

arme mensen die niet kunnen profiteren van de economische vooruitgang: mensen
zonder werk en dus zonder inkomsten, of mensen met weinig werk en te lage
inkomsten;
de zieken, de wezen en de gehandicapten, die aan hun lot worden overgelaten of
waarvoor de financiën ontbreken om ze een menswaardig bestaan te bieden;
de etnische minderheden in de vaak "verafgelegen, meest vergeten" streken, zoals in
dorpjes in de grote, waterrijke Mekong Delta, en op het Centraal Hoogland;
kinderen van ouders die door de regering gedwongen zijn verplaatst naar een te
ontginnen gebied (nieuwe economische zone), die daar veelal geen onderwijs kunnen
genieten en daardoor vaak blijven steken in analfabetisme en armoede.

Lien Doi concentreert zich op kleine projecten. De projecten zijn overzichtelijk qua uitvoering
en de financiering is (relatief) beperkt. Lien Doi maakt voor de hulpverlening gebruik van
lokale netwerken. Voor de uitvoering van een project vragen we altijd een eigen bijdrage van
de lokale gemeenschap. Ook houden we via lokale medewerkers toezicht op de uitvoering van
het project. De gekozen inrichting dient als waarborg voor een goede besteding van de
middelen.
Lien Doi maakt geen onderscheid in etnische afkomst, geloof en sekse. Om de hulp op de
bestemde plaats te krijgen benut Lien Doi wel vaak de uitgebreide, op hulpverlening
ingerichte netwerken van de kerken en boeddhistische gemeenschappen in Vietnam en
Caritas. De door Lien Doi gefinancierde projecten hebben echter nimmer een religieus of
missionair karakter, ook al worden ze aangedragen door de katholieke kerk of een
boeddhistische pagode. Het motto dat Lien Doi hanteert is `waar een christen buikpijn heeft
van het vervuilde water heeft de boeddhist of de vooroudervereerder dat even zo erg`. (zou dit
schrappen. Weet niet of dit nog steeds wervend is.Roy)

DOELSTELLING
De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit armoede omhoog te komen.
Deze doelstelling tracht Lien DOI bijvoorbeeld te realiseren, door:
1. het ondersteunen van microkredietprogramma’s met name voor etnische minderheden
in achtergebleven gebieden, zodat ze zaaigoed, kunstmest en dieren kunnen aankopen
zonder dat zij een dure lening hoeven af te sluiten;
2. het helpen bouwen of opknappen van huizen en scholen; het helpen oprichten van
bibliotheken voor jongeren;
3. 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) en beurzen
voor kinderen uit dezen groepen die willen studeren, maar over onvoldoende middelen
beschikken.
Ook stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en
veiligheid, via:
1. veilige wegen en eenvoudige bruggen om veilig kreken en rivoeren te kunnen
passeren, wegen die toegang geven op het landelijke netwerk, zodat kinderen veilig
naar school kunnen, zieken naar de dokter, volwassenen met hun handel naar de markt
enz.
2. schoon-water-programma's: waterputten en –pompen en waterzuiveringsinstallaties;
3. in individuele gevallen dokters- en medicijnkosten vergoeden.
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 de ontwikkelingsprojecten in Vietnam. De
medewerkers in Vietnam, voor het gemak aangeduid met Lien Doi Vietnam, dragen de
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.
FINANCIERING
Lien Doi wordt gefinancierd uit Nederlandse donaties. Op dit moment kent Lien Doi een
aanzienlijk donateurenbestand, die we zo ń vier keer per jaar door middel van een nieuwsbrief
informeren over nieuwe projecten. Aan de informatievoorziening is het verzoek gekoppeld te
doneren voor deze projecten. Ook via de website, www.liendoi.nl , worden donateurs
geworven. Daarnaast verwerft Lien Doi geld d.m.v. bijdragen van andere organisaties.
Lien Doi is een vrijwilligersorganisatie. Uit de gedoneerde gelden worden derhalve geen
loonkosten betaald. Aan de medewerkers van Lien Doi in Vietnam geven we een beperkte

onkostenvergoeding. Het bestuur van Lien Doi in Nederland ziet af van een
onkostenvergoeding. Omdat Lien Doi een vrijwilligersorganisatie is, wordt bijna al het geld
dat binnenkomt besteed aan de projecten.
De goede doelenmarkt kent vele organisaties. Donateurs hebben volop de keuze om te
beslissen aan welke organisaties zij hun geld willen bijdragen. Vandaar dat het van
toenemend belang is dat Lien Doi laat zien dat de middelen goed worden besteed.
De sterke punten van Lien Doi zijn: (‘extreem’ geschrapt omdat we dit jaar meer geld in
organisatiekosten moeten steken) weinig overheadkosten; kleinschalige, overzichtelijke
projecten; goed lokaal netwerk, waarmee m.n. toezicht op uitvoering van projecten is
gewaarborgd.
Jaarlijks wordt via de website verslag gedaan van de activiteiten en wordt via website en
nieuwsbrief rekening en verantwoording afgelegd aan de donateurs.
SPEERPUNTEN

Komende jaren richt Lien Doi zich op het voortzetten van de hulpverlening aan de armen in
Vietnam. De nadruk ligt daarbij met name bij de etnische minderheden. Om dat te kunnen
realiseren heeft Lien Doi een aantal speerpunten geformuleerd.
1. Studiefonds verder ontwikkelen
Lien Doi kent al geruime tijd een studiefonds. De geldelijke bijdrage via een studiefonds
vangt soms het gat op dat ontstaat als bij het bereiken van de 18 e jarige leeftijd de
pleegkindondersteuning stopt. Sommige van die pleegkinderen gaan studeren en hebben te
weinig geld om de studie te kunnen betalen. Via een maandelijkse bijdrage van 12 euro
probeerde Lien Doi daarvoor een voorziening te treffen. Hiermee werd voor ongeveer 20%
bijgedragen in de kosten van een opleiding of studie en het levensonderhoud van de student.
De meesten lukte het wel om de rest van de kosten te betalen via bijbaantjes en bijdragen van
familie.
Tijdens het bezoek van bestuursleden aan Vietnam in 2019 hebben de studiekosten van
studenten onze aandacht extra getrokken. Gebleken is dat het een aanzienlijk jongeren niet
lukt om de kosten voor een studie en het levensonderhoud te lenen en/of te verdienen. Een
ongewenst gevolg is dan dat ze ondanks dat ze de capaciteiten en wens hebben om een
vervolgopleiding te doen, zij noodgedwongen een baan opnemen die onder hun kwaliteiten
ligt.
Voor deze groep is in 2021 een start gemaakt met een studiefonds van waaruit een
aanmerkelijk deel van de studiekosten van deze studenten betaald wordt gedurende de gehele
studieduur. Als tegenprestatie van de studenten vraagt Lien Dopi dat ze de intentie uitspreken
om na het afsluiten van de studie en het starten met werk gedurende een aantal jaren geld aan
Lien Doi Vietnam te doneren om andere studenten in staat te stellen te studeren.
Lien Doi pakt de komende jaren de ontwikkeling van het studiefonds op. Particulieren en
vermogensfondsen worden de komende tijd actief benaderd voor een startkapitaal. Ook
Nederlandse studenten proberen we hiervoor te interesseren. Op die manier en via de

solidariteitsbijdrage van ondersteunde studenten, moet het fonds gaandeweg een stabiele
omvang krijgen en het mogelijk maken de nodige studenten te ondersteunen.
2. De betrokkenheid van Vietnamezen in Nederland voor het werk van Lien Doi
vergroten
Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig werden er in Nederland 6.000 Vietnamese
vluchtelingen opgenomen. Die groep groeide door gezinshereniging en nieuwe toelatingen
uiteindelijk tot ruim 20.000. De integratie van de groep verliep redelijk vlekkeloos en velen
van hen hebben een succesvol bestaan opgebouwd in Nederland.
Een aanzienlijk aantal van deze Vietnamese Nederlanders zijn via donaties al jarenlang
betrokken bij Lien Doi. Met die hulp kan Lien Doi veel projecten in Vietnam realiseren. En
daar zijn we dankbaar voor. Toch willen wij nog meer Vietnamese Nederlanders interesseren
voor het ontwikkelingswerk van Lien Doi. Dan kan op vele manieren. Door actief met Lien
Doi mee te denken over hoe we de allerarmsten zo goed mogelijk kunnen helpen, projecten
aan te dragen en mee helpen ontwikkelen en geld in te zamelen. Juist die Vietnamese
Nederlanders hebben de kennis, achtergrond en de drive om de arme mensen in Vietnam
verder te kunnen helpen.
Ook in de afgelopen beleidsperiode was het een belangrijk speerpunt van Lien Doi de
betrokkenheid van Vietnamezen in Nederland bij het werk van Lien Doi te vergroten. Dat is
slechts ten dele gelukt. Zo zijn er door Vietnamezen hier wel projecten aangedragen door
financiering. Minder goed is het gelukt om jongeren in Nederland met Vietnamese roots voor
ons werk te interesseren. Het aantal Vietnamezen dat ons ondersteunt, behoort veelal tot de
oudere generatie. Lien Doi probeert de komende periode via nieuwe projecten (o.a. het
studiefonds, zie hierna) ook jongeren / studenten te interesseren.
3. Andere vormen van communicatie ontwikkelen
Wat specifiek voor Vietnames donateurs geldt, geldt eigenlijk voor het gehele
donateurenbestand: Lien Doi heeft een vergrijsd bestand van donateurs. Om ons werk ook op
de wat langere termijn voort te kunnen zetten, is het noodzakelijk ook een jongere generatie te
bereiken en kennis te laten maken met Lien Doi.
Voor het bereiken van die jongere generatie wordt een andere manier van communicatie
gevraagd. Onze nieuwsbrief en de website zijn voor dit doel niet geschikt. Vandaar dat we al
eerder zijn gestart met een facebookpagina. De komende tijd wordt ingezet op een groter
gebruik van die pagina. Te denken valt aan meer foto’s, verhalen en filmpjes over het werk
van Lien Doi op deze pagina te plaatsen. Tijdens een bezoek van bestuursleden van Lien Doi
aan Vietnam in 2019 zijn veel indrukken opgedaan en is veel beeldmateriaal opgenomen dat
we hiervoor kunnen gebruiken.
4. Fondsenwerving uitbreiden
Lien Doi financiert zijn projecten in Vietnam met donaties. Een deel van de donaties bestaat
uit kleine veelal periodieke giften. Deze giften bieden een goede basis voor het werk. Wel
zien we, mede door het vergrijzende donateurenbestand en het grote aantal goede doelen die
er zijn en waarmee ‘geconcurreerd wordt’, dat het aantal van die kleine giften terugloopt.

Om de verzoeken voor steun uit Vietnam te kunnen voldoen, redden we het al lang niet meer
met alleen met deze giften. Gelukkig ontvangen we sinds onze oprichting regelmatig ook
grotere bijdragen van charitatieve stichtingen en een enkele keer worden we ook bedeeld met
een legaat. Die grotere giften zijn noodzakelijk om ons werk voort te kunnen zetten.
De donaties van charitatieve stichtingen (en andere organisaties/ bedrijven) willen we
komende jaren (nog) verder uitbreiden. In de afgelopen jaren zijn op dit punt de nodige
inspanningen gedaan. Zo is in kaart gebracht welke fondsen er zijn en is een selectie gemaakt
van de fondsen die aansluiten bij de activiteiten van Lien Doi.
De komende jaren willen we nog gerichter deze fondsen benaderen. Gerichter benaderen
betekent dat we nog meer dan nu concrete projecten gaan koppelen aan het type financier. Als
er bijvoorbeeld een project voor schoon water voorligt, dan proberen we ook organisaties/
bedrijven te interesseren die zich in Nederland specifiek bezighouden met schoon water. Het
is daarbij wel de uitdaging dat onze projecten soms niet omvangrijk genoeg zijn voor de
organisaties die we benaderen.

