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1. Voorwoord
Bij de start van 2020 waren we vol optimisme, geïnspireerd door het werkbezoek dat een
deel van het bestuur eind 2019 heeft gebracht aan projecten van Lien Doi in Vietnam.
Naast een aantal nieuwe projecten wilden we de faciliteiten van het studiefonds en het
aantal pleegkinderen uitbreiden
De uitbraak van het coronavirus gevolgd door een harde lockdown in Vietnam en strenge
restricties voor reizen beperkten onze mogelijkheden, maar vooral die van de
Vietnamese Lien Doi vrijwilligers.
De strenge lockdown en restricties voor reizen zorgden voor minder besmettingen in
Vietnam, maar wel met grote gevolgen voor de economie en de samenleving. De
productie en afzet van producten is verstoord en het toerisme viel stil. Hierdoor moesten
veel mensen, die eerder vanuit afgelegen gebieden voor werk naar de steden en
toeristische regio’s zijn getrokken, terugkeren naar hun familie en wachten tot de
productie en het toerisme weer op gang komen. Dat betekent meer monden te voeden
zonder de extra inkomsten die arbeidsmigranten doorgaans naar hun gezinnen en familie
sturen.
Ook de vrijwilligers van Lien Doi werden beperkt in de mogelijkheden om te reizen en
konden daardoor geen nieuwe projecten voorstellen. Uiteindelijk zijn er twee nieuwe
projecten uitgevoerd: de bouw van een brug voor de verbinden van enkele geïsoleerde
dorpen met een grotere stad in het uiterste zuiden van Vietnam en een drinkwaterproject
in voor een dorpsgemeenschap op 140 kilometer van Hanoi. Ook zijn we erin geslaagd
het aantal kinderen dat met steun van de donateurs naar school kan en jongeren, die
met een studiebeurs kunnen studeren, iets te laten groeien.
De eerste maanden van 2021 heeft Vietnam, net als veel andere landen, te kampen met
nieuwe uitbraken van het virus. Daardoor is de bewegingsvrijheid in een aantal delen van
het land opnieuw sterk beperkt. Met het vaccineren van de mensen in Vietnam kunnen
de restricties voor de samenleving en zaken als toerisme hopelijk snel worden
versoepeld. Daarmee ook de mogelijkheden van onze Vietnamese vrijwilligers om nieuwe
projecten voor te stellen om de positie van de minderheden en armste mensen in
Vietnam te verbeteren.
Het programma voor de sponsoring van kinderen, zodat zij naar school kunnen en het
verstrekken van beurzen aan studenten lopen in deze periode gewoon door. Daarnaast
zijn er begin 2021 twee nieuwe projecten van start gegaan: een voor het verstrekken
van microkrediet aan de Chau Ro minderheid in de buurt van Phan Tiet in het zuiden van
Vietnam en een drinkwaterproject in het bergachtige noordwesten.
Wij, maar met name de Vietnamezen die geprofiteerd hebben van uw steun, danken u
voor uw hulp in 2020.
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 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 (onbezoldigde) 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.

3. Activiteiten
Vanwege het coronavirus is het aantal projecten waar we in 2020 uw financiële steun
voor vroegen, beduidend minder dan in andere jaren. Daar we in de voorbije jaren vaak
een rijke oogst hadden tot zelfs tien projecten per jaar, stokte de teller in 2020 bij twee.
Hierna doen we verslag van deze twee projecten en verantwoorden we ook hoe uw
bijdragen voor pleegkinderen en studenten zijn besteed.
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3.1

PROJECTEN

1. Brug voor de gemeente Viet Khai in de provincie Ca Mau
De gemeente Viet Khai ligt in een afgelegen
gebied in het zuiden van de Mekong Delta: 80
km van Ca Mau en 500 km van Saigon. Het
gebied
heeft
vaak
te
maken
met
overstromingen.
De
bevolking
leeft
voornamelijk van het kweken en -op
traditionele wijze– vangen van vissen,
garnalen en kleine krabben. Maar dat brengt
niet genoeg op om ervan te kunnen leven.
Hierdoor verlaten de kinderen vaak op jonge
leeftijd de school, om elders te gaan werken.
Ongeveer 2.000 families wonen langs de oevers van de rivier. In dit gebied is geen
ziekenhuis of kliniek en geen middelbaar of hoger onderwijs. Omdat de wegen langs
de oevers erg modderig, smal en vaak onbegaanbaar zijn, zijn de bewoners
aangewezen op vervoer per boot.
De overheid heeft onlangs verschillende betonnen wegen
en bruggen aangelegd in het district. Die bouwactiviteiten
zijn niet uitgevoerd in de afgelegen gebieden. Dus
moeten de mensen in die gebieden voor bezoek aan een
ziekenhuis en vervolgonderwijs in het centrum van het
district, nog steeds gebruik maken van boten.
Door de problemen met het vervoer, wat ook nog eens
veel geld kost, gaat ongeveer 50% van de kinderen niet
naar het vervolgonderwijs. Hun achterstand wordt zo
alsmaar groter. Als de kinderen vervolgonderwijs hebben
genoten, zijn zij beter in staat om hun familie verder te
helpen. Zij kunnen dan werk zoeken in de grotere steden.
Het verzoek
In de dorpen Coi Sau Hamlet en Viet Khai Hamlet is geen
brug. Het zou een enorme vooruitgang zijn als hier een brug gebouwd kan worden,
zodat de bewoners eenvoudig en veilig van de ene kant naar de andere kant kunnen.
Het plan is om eerst de omgeving klaar te maken voor vervoer van de materialen, en
vervolgens de brug te bouwen. De brug wordt 30 meter lang en 2 meter breed.
Ieder gezin helpt mee. Ofwel door het geven of bereiden van voedsel voor de werkers
of door bij te dragen in de kosten van de brug.
Gevraagde en toegekende bijdrage: 125,000,000 Dong = € 4.950,-
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2. Waterfiltersysteem voor de gemeente Vo Tranh in de provincie Phu Tho
Vo Tranh ligt in een bergachtig en
afgelegen gebied in de provincie Phu
Tho, ongeveer 140 km ten
noordwesten van Hanoi. Langs het
gebied loopt een rivier de Ngoi Lao,
een zijarm van de Rode Rivier. De
mensen wonen aan beide zijden langs
de rivier. Ze leven van de landbouw,
verbouwen mais en rijst, het kweken
van bomen.
Onlangs is door de autoriteiten beslag
gelegd op een groot deel van het bos
voor de bouw van een gevangenis.
De laatste jaren vindt stroomopwaarts aan de rivier ook mijnbouw plaats. Dit
veroorzaakt ernstige vervuiling van het rivierwater. De mensen hebben daar veel last
van. Zo is door de vervuiling de opbrengst van mais en rijst met meer dan 50%
verminderd. Bovendien zijn ze van de rivier afhankelijk voor een deel van hun
dagelijks levensonderhoud. Ze vangen er vis en krabben voor de maaltijd. Hun
gezondheid is door het vervuilde water in groot gevaar.
De overheid verschuift het probleem van de vervuiling van de ene provincie naar de
andere. Een oplossing blijft uit.
Het verzoek
Schoon water om te drinken en te koken is een eerste levensbehoefte. Daarom de
dringende vraag aan Lien Doi: help mee aan de bouw van een
waterzuiveringsinstallatie.
Toegang tot schoon water zorgt voor
een betere gezondheid. Een betere
gezondheid bevordert de
arbeidsproductiviteit, brengt de
ziektekosten omlaag en verbetert
over de hele linie de situatie voor de
dorpsbewoners.
Ongeveer 300 huishoudens kunnen
gebruik maken van het schone water.
De mensen betalen een klein bedrag
voor de kosten van elektriciteit en het
onderhoud van de installatie.
Vrijwilligers maken de containers
ieder dag schoon.
De totale kosten van het project bedragen: 181.750.000 VND. Daarvan wordt
41.750.000 VND door de plaatselijke bevolking ingebracht.
Gevraagde en toegekende bijdrage: 140.000.000 VND = € 5.515,3.2 KINDEREN EN STUDENTEN
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3.2.1. Pleegkinderen
Het pleegkindprogramma van Lien Doi vormde in 2020 weer een pijler voor steun aan de
allerarmsten in Vietnam. Via een maandelijkse bijdrage van € 15,-- droegen 47 pleegouder(s) bij aan het welzijn van 65 pleegkinderen en hun families in Vietnam. Er zijn enkele
donateurs in Vietnam die pleegkinderen steunen.
In 2020 werden 13 nieuwe kinderen in het fonds opgenomen en werd voor 8 kinderen de
bijdrage beëindigd, omdat ze 18 jaar werden. Een aantal van deze kinderen, waarvoor de
steun vanwege hun leeftijd stopte, kwam in aanmerking voor een studiebeurs voor vervolgonderwijs.
De gehele bijdrage van de pleegouders gaat naar het pleegkind. Er zijn geen administratie- of overheadkosten die we inhouden op de bijdrage. Dat is het voordeel van een kleine organisatie als Lien Doi die werkt met vrijwilligers.
Lien Doi heeft ook een voorziening voor bijzondere omstandigheden. Dat doet zich
bijvoorbeeld voor als het gezin wordt getroffen door onheil en de draagkracht van het
gezin onder grote druk staat. Van de bijdrage voor pleegkinderen worden in Vietnam € 1
per maand per kind gereserveerd voor deze kosten en uitgekeerd als er sprake is van
bijzondere situaties.
Doordat enkele pleegouders eind 2019 en gedurende het jaar 2020 als donateur/pleegouder zijn gestopt, staat het programma onder druk. Lien Doi zoekt nadrukkelijk nieuwe donateurs.
3.2.2. Studenten
Lien Doi stelt aan studenten die over
onvoldoende middelen beschikken om te
studeren een studietoelage ter beschikking.
Het gaat hierbij deels om pleegkinderen die
willen doorleren, maar ook om andere
kinderen die met behulp van een beperkte
toelage van Lien Doi een beroepsopleiding
of studie kunnen volgen. Deze studietoelage
bedraagt ongeveer € 160 per student per
jaar. In 2020 werd aan 21 studenten een
bijdrage verstrekt, waarvoor door Lien Doi
voor alle studenten samen € 3.000 werd
bijgedragen.
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Nieuw initiatief: Studiefonds
Het huidige studiefonds draagt jaarlijks ongeveer 20% bij in de kosten van een opleiding of studie
en het levensonderhoud van de student. De meesten lukt het om de rest van de kosten te betalen
via bijbaantjes en bijdragen van familie.
Sommige jongeren lukt het niet om de kosten voor een studie en het levensonderhoud te
verdienen. Vaak komt dat doordat familie onvoldoende middelen heeft en er onvoldoende tijd is om
via bijbaantjes de rest te verdienen. Ze gaan dan werken terwijl ze de capaciteiten hebben om een
vervolgopleiding te volgen en zich zo beter te kwalificeren.
Voor deze groep starten we in 2021 met een studiefonds van waaruit een aanmerkelijk deel van de
studiekosten van deze studenten betaald wordt gedurende de gehele studieduur. De tegenprestatie
van de studenten bestaat erin dat zij 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.
Naast bijdragen van particulieren benadert Lien Doi enkele vermogensfondsen voor een
startkapitaal.
Maakt u het studiefonds mede mogelijk!!
Elke eenmalige of periodieke bijdrage aan het studiefonds is een stap in de totstandkoming van het
fonds. De bijdrage kan het verschil maken waardoor de jongeren de mogelijkheid wordt geboden
voor henzelf maar ook voor hun gemeenschap de cirkel van armoede te doorbreken. Elke storting
op onze bankrekening NL12INGB0000422433 o.v.v studiefonds is van harte welkom.
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4. Financiële verantwoording 2020
Een omvang van de jaarlijkse donaties hangt sterk samen met het aantal
(goedgekeurde) projecten. En juist het aantal nieuwe projecten was met name door de
corona-epidemie in 2020 zeer beperkt, waardoor ook de donaties aanmerkelijk minder
waren dan in andere jaren.
Ook de inkomsten voor de pleegkinderen lieten in 2020 een sterke daling zien en waren
verre van toereikend om alle kinderen de maandelijkse steun te bieden. Daarom waren
wij ook in 2020 genoodzaakt het tekort aan te vullen vanuit onze reserves.
De reden voor de tekortschietende inkomsten voor pleegkinderen is tweeërlei.
Een deel van de pleegouders draagt maandelijks een lager bedrag bij dan wij overmaken
aan de pleegkinderen. Hoewel we met regelmaat blijven vragen om verhoging van de
bijdrage naar € 15,00, houden een aantal pleegouders stug vast aan het bedrag
waarmee ze ooit zijn gestart (ca. € 12,00).
Daarnaast is er een mismatch tussen het aantal pleegkinderen en het aantal betalende
pleegouders.
Deze twee redenen maken dat we onze, toch al dalende reserves, verder moeten
aanspreken. Om hier beter op voorbereid te zijn, komt er met ingang van dit jaar een
post Reserveringen op de balans.

Inkomsten
Pleegkinderen
Donaties
Rente-inkomsten
Totaal

2020

2019

7.753,64

10.599,08

22.086,32

35.251,08

6,55

21,75

29.846,51

45.871,91

Per saldo hebben we in 2020 een positief resultaat geboekt. Al is het saldo ten opzichte
van eerdere jaren opnieuw sterk verminderd.
Uitgaven
Vergaderkosten

2020

2019
-,0

74,56

26.276,50

36.300,00

Bankkosten

292,99

303,24

Computerhelp

223,85

72,60

85,24

85,24

Nieuwsbrief

171,95

1.083,26

Portokosten

337,87

Bijdrage Lien Doi V.

Webkosten

Representatiekosten

43,51

0,00

Vrijwilligerskosten

298,41

264,70

Onvoorzien

252,51

Resultaat 2020
Totaal
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1.863,68

7.688,31

29.846,51

45.871,91

De Bijdrage aan Lien Doi Vietnam is uit te splitsen in de volgende onderdelen:
Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen
Jaarlijkse bijdrage TET-feest
Gefinancierde projecten:

€
€
€
€
€

10.980,00
744,00
4.500,00
200,00
9.852,50

Totaalbijdrage aan Lien Doi Vietnam

€

26.276,50

-

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 zolang de reserves dat
toelaten, 50% vanuit Nederland te financieren en de andere helft vanuit Vietnam.

SPAARSALDO 2020
Saldo 01-01-2020
Rente
Reserveringen
Uitgaven
Saldo 31-12-2020

ASN

ING

25.000,00
6,55
0,00
0,00
25.006,55

7.000,00
0,00
30.800,00
25.300,00
12.500,00

Totaal spaarsaldi 2020: € 37.506,55
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(2019: € 32.000)

