
Nieuwe projecten
Ook dit jaar zijn er weer nieuwe projecten bij ons binnengekomen, waarvoor wij uw hulp
willen vragen:
  
Een brug in het dorpje Gion Lon, in de provincie Tra Vinh
 (Mekong delta)
Dit dorpje heeft 2.000 inwoners, waarvan de meesten leven van de opbrengst van hun rijstveld-
jes, die een oppervlakte hebben van 2.000 m² per gezin. De grond is niet erg vruchtbaar , dus 
het inkomen van de mensen is erg laag. 
Door het land stromen veel rivieren en kanalen, daarom is het dorp slecht bereikbaar, de 
wegen zijn niet verhard en de meeste bruggen zijn de z.g. apenbruggetjes.
Al eerder heeft Lien Doi in dit gebied een nieuwe brug gefinancierd. Er zijn er nu nog 3 nodig 
en men vraagt ons om één ervan mogelijk te maken. Deze brug zal een hele verbetering zijn: 
kinderen kunnen veilig naar school als het regent en mensen kunnen sneller naar het ziekenhuis 
als dat nodig is.
Bovendien is het transport van producten en landbouwmachines veel makkelijker dan per boot. 

De kosten van dit project bedragen voor Lien Doi  1.775,- euro. De mensen zullen zelf ook een 
bijdrage leveren aan de bouw van de brug

 De bouw van een dagopvang voor kinderen van 2 – 8 jr. in het
 dorpje Ha Lam, provincie Lam Dong
Het gebied waarin dit dorpje ligt behoorde ooit toe aan de Chau Ma minderheid. Na 1975 
heeft de overheid het land in beslag genomen en aan de Kinh mensen gegeven. De Chau Ma 
werden verdreven naar de heuvels, waar zij cashewnotenbomen plantten. Maar de grond was 
niet vruchtbaar genoeg en de oogst dus slecht. Intussen is de bevolking gegroeid en is er niet 
meer voldoende land voor iedereen. Van mei tot september gaan ze daarom het bos in om 
bamboescheuten te oogsten. Een aantal mensen dat geen land heeft probeert werk te vinden 
of leeft van een klein handeltje.
Er is weinig toezicht op de kinderen en veel van hen gaan niet of nauwelijks naar school.
De nonnen die in dit gebied werken, willen graag een nieuw gebouw om de kinderen overdag 
op te vangen. Zij zullen hen stimuleren om naar school te gaan, hygiëne bijbrengen en bijlessen 
geven, zodat zij op gelijk niveau komen als hun klasgenoten.

Het gebouw kost 207.409.000 dong, waarvan door de lokale bevolking en een aantal donateurs 
in Vietnam 67.400.000 dong wordt bijeengebracht.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 140.000.000 dong = 4.965,- euro.
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Beste vriendinnen en vrienden van Lien Doi,
UITNODIGING!

Aan alle donateurs en pleegouders van Lien Doi voor de bijeenkomst op zaterdag 18 juni a.s. van 14.30 – 16.30 uur. Wij zijn te gast  in 
Woon/Zorgcentrum “De Noorderkroon”, Manis Krijgsmanhof 71 in ’s Hertogenbosch.

Wij zouden het heel fijn vinden u dan te ontmoeten en om u over de reis naar Vietnam te vertellen, die een aantal bestuursleden in novem-
ber heeft gemaakt.
Wij zijn erg verheugd dat één van onze vrijwillige medewerkers in Vietnam Nguyen Thanh Diep dan ook aanwezig kan zijn. Zij zal informatie 
geven over de manier waarop zij voor Lien Doi werkt en bovendien kan zij ons informeren over de huidige situatie in Vietnam.

Dit jaar bestaat Lien Doi 31 jaar. We hebben ons jubileum vorig jaar niet gevierd, daarom hebben we dit jaar nog een verrassing voor u in 
petto en er zullen ook lekkere Vietnamese hapjes te proeven zijn.
In verband met de ruimte en de hapjes vragen wij u ons te laten weten of u komt. Zie bijgevoegde antwoordstrook.
De Noorderkroon is met openbaar vervoer te bereiken vanaf station ’s Hertogenbosch. Zie voor informatie en route beschrijving onderaan
de bijgevoegde antwoordstrook.

De kleine ruimte van de nonnen 
waar de kinderen nu opgevangen 
worden.

Graag willen de nonnen een nieuw 
gebouw voor de opvang van de 
kinderen

Brug in het dorpje Gion Lon (Mekong 
delta).



  Pleegkinderen
 De oproep in onze laatste nieuwsbrief om meer pleegouders heeft resultaat gehad.
 Er hebben zich ongeveer 10 nieuwe pleegouders aangemeld waardoor nu 65 kinderen zicht hebben op een betere toekomst. 
 Ook zijn er enkele kinderen 18 jaar geworden waarvan er doorgestroomd zijn naar het beroepsonderwijs of een studie aan de universiteit 
 volgen. Zij krijgen daarvoor een bescheiden studiebeurs. 

 Bij ons bezoek aan Vietnam hebben wij gezien wat het met kinderen doet die de kans krijgen naar school te gaan en kunnen spelen en 
 sporten. Wij hebben ook de kinderen gezien die ver van de bewoonde wereld wonen, soms gehandicapt zijn en geen kans krijgen. 
 Hun ouders  zijn arm, moeten hard werken soms ver van huis en moeten hun kinderen noodgedwongen achter laten.
 Dat moeten wij niet willen. Daarom een nieuwe oproep :geef deze kinderen ook een kans. 
 Bij het afsluiten van het jaar 2010 blijkt dat een aantal pleegouders hun bijdrage geheel of gedeeltelijk nog niet hebben betaald. 
 Wilt U a.u.b. nakijken of U voor 2010 aan Uw verplichtingen hebt voldaan. 

 Pleegouders die een extra gift overmaken voor hun pleegkind naar onze penningmeester moeten dat ook altijd melden aan Thea Pijnenburg. 
 Zij onderhoudt de contacten met LDV zodat het geld snel bij de betreffende familie kan worden uitbetaald.
 U kunt ook bij haar terecht voor informatie 0411-621697 of theapijnenburg@orange.nl

 Een brug en een verharde weg in de dorpen Hoa Thuan en 
 Duc Hoa in de provincie Vin Long (Mekong Delta).
In deze twee dorpen wonen 12.600 mensen in ongeveer 1.300 gezinnen. Elk gezin heeft 4 – 6 kinderen en bezit een klein stuk grond, geërfd van 
voorouders, waarop zij rijst verbouwen. 
Omdat de bevolking elk jaar groeit en er maar weinig grond is, heeft 50% van de mensen onvoldoende land om van te leven.
20% heeft helemaal geen land en moet als dagloner zien rond te komen of proberen met het weven van rietmatten de kost te verdienen.

De laatste jaren was het klimaat grillig en ging een deel van de oogst verloren. Transport was moeilijk en de prijzen waren laag, terwijl de materia-
len en de kosten voor levensonderhoud duur waren. Daardoor wordt het leven voor deze mensen steeds moeilijker.

Alle kinderen worden gestimuleerd om naar school te gaan, maar door de voortdurende armoede en de slechte wegen wordt het aantal kinde-
ren dat naar het voortgezet onderwijs gaat steeds kleiner.
Daarom is het nodig dat de weg, die de twee dorpen Hoa Thuan en Duc Hoa verbindt met het belangrijkste centrum in de buurt, de school en 
de omliggende dorpen, wordt verhard en dat er een brug wordt gebouwd over het riviertje dat de weg doorkruist. Deze weg wordt iedere dag 
gebruikt en vooral in het regenseizoen is hij heel erg slecht begaanbaar en is het niet mogelijk om er met een fiets of bromfiets op te rijden.

Ruim 1/5 deel van de kosten zal door de plaatselijke bevolking bij elkaar worden gebracht.
De rest: 3500,- euro wordt aan Lien Doi gevraagd 

Helpt u ons weer om de situatie van deze mensen in Vietnam te verbeteren?
Wij zullen zorgen dat uw geld goed terecht komt en er later over rapporteren.
Veel groeten en hopelijk tot ziens op 18 juni.
Het bestuur van Lien Doi

Stichting Lien Doi: 
Giro: 422433.   Utrecht (adres van onze penningmeester) 
Contactadres: Jet Lourens, Nonnenstraat 49, 5301 BG Zaltbommel, tel.: 0418-514266
Website: www.liendoi.nl

          Weven van rieten matten            Brug erg gevaarlijk in hoogseizoen            Weg moeilijk begaanbaar

 

Stichting Lien Doi  Nonnenstraat 49  5301 BG Zaltbommel  giro 422433  utrecht  www.liendoi.nl


