
Nieuwe projecten
Onze medewerkers uit Vietnam hebben weer drie mooie projecten opgestuurd zoals 

1. Een opvanghuis voor 20 kinderen van de Kinh en Van Kieu uit 
    het bergachtige gebied van Cam Lo in de provincie Quang Tri 
    (ongeveer 100 km. van Hué) 
Al eerder heeft Liên Dói hier geholpen met de aanschaf van rijstmolens, een motorboot en een 
tractor. Pastor Hoa is een jonge, enthousiaste priester die werkt in dit gebied. 
Veel gezinnen die in zijn parochie wonen (in totaal 44 Van Kieu-dorpen) zijn arm en hebben 
een kinderrijk gezin De Van Kieu hebben een eigen taal en daardoor een achterstand op de 
andere Vietnamezen. Goed onderwijs is daarom van groot belang. Doordat de dorpen ver in 
de bergen liggen is het voor de ouders vaak onmogelijk om ervoor te zorgen dat hun kinderen 
een goede scholing krijgen. Velen stoppen te vroeg met hun school.

Om er voor te zorgen, dat de jongeren een zo goed mogelijke scholing krijgen, heeft pastor Hoa 
een aantal van hen in de pastorie, dichter bij de school gehuisvest. Zij krijgen daar verzorging 
en hulp bij de lessen en een deel van hun schoolkosten wordt betaald. Er wonen nu in totaal 14 
kinderen. Een aantal van hen is wees en anderen komen uit heel arme gezinnen.
Het is op dit moment erg behelpen met de huisvesting, want het huis is niet op zoveel mensen 
berekend. Daarom is het noodzakelijk om het huis uit te breiden, zodat er beter geleefd en 
gestudeerd kan worden. In totaal zouden er dan na de renovatie 20 jongeren kunnen worden 
opgevangen en begeleid.
Om deze kinderen aan een betere toekomst te helpen is een bedrag nodig van 5.000.—euro.
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Lien Doi
 Verbonden met Viet Nam

 Nieuwsbrief Najaar 2011

Beste vriendinnen en vrienden van Lien Doi,
Inmiddels is het najaar alweer  begonnen en wordt het hoog tijd dat Liên Dói weer iets van zich laat horen. 
In Vietnam zijn er nog steeds heel veel mensen, die hulp hard nodig hebben en daarom doen wij ook deze keer weer een beroep op u 

Bijeenkomst van Liên Dói op 18 juni j.l. 
Zaterdag 18 juni was er de bijeenkomst voor donateurs in de Noorderkroon te  Den Bosch. Wij kunnen terugkijken op een mooie middag, die 
zeker  voor herhaling vatbaar is, zoals ook velen opmerkten. Het was fijn om elkaar te ontmoeten en te vertellen over het werk van Liên Dói 
met behulp van een power point presentatie en door Thanh Diep één van onze medewerkers in Vietnam. Er waren heerlijke Vietnamese 
hapjes en iedere aanwezige kreeg een Liên Dói schort mee naar huis – een cadeautje uit Vietnam.

Het is erg behelpen met de huisvesting

Van Kieu Aanschaf motorboot en tractor in 2010.



 Pleegkinderen
 In de voorjaarsnieuwsbrief hebben wij u verteld hoe een extra gift voor een pleegkind of familie zo snel mogelijk kan worden overgemaakt.
 Voor sommigen van u was dit waarschijnlijk niet helemaal duidelijk. Daarom nogmaals het verzoek:

 Het contact over de pleegkinderen met Vietnam loopt via Thea Pijnenburg. Wanneer u een extra gift overmaakt, dan is het belangrijk dat u 
 dit doorgeeft aan haar. Zij stelt de mensen in Vietnam hiervan op de hoogte, zodat het kind de extra gift zo snel mogelijk ontvangt. Dat is 
 fijn voor het pleegkind en ook voor de gulle gever.

 Het einde van het jaar is alweer in zicht. Wilt u a.u.b. controleren of het pleeggeld voor 2011 is betaald?

 Op dit moment liggen er nog 3 CV’s van pleegkinderen te wachten op nieuwe pleegouders. Misschien kunt u familie of vrienden 
 enthousiast  maken en ook deze kinderen een kans geven op een betere toekomst. 
 Voor informatie: 0411-621697, theapijnenburg@orange.nl
 

 3. Micro krediet project voor 30 arme vrouwen in Dien Xuan in de
     provincie Khanh Hoa, ongeveer 35 km van Nha Trang. 
Dit afgelegen gebied is moeilijk bereikbaar, vooral in de regentijd. De gezinnen (4-5 pers.) leven 
van de landbouw, maar bezitten weinig grond  gemiddeld 3.000 m². Degenen ,die geen land 
bezitten proberen op alle mogelijke manieren de kost te verdienen: door het houden van vee, 
kleine handeltjes of door zich te verhuren als arbeidskracht.

De mensen komen vaak geld tekort en moeten dan lenen. Wat tot gevolg heeft dat ze zich 
steeds dieper in de schulden steken, omdat de rente heel hoog is. 
Met ons microkrediet programma ( lage rente)  zullen in totaal 30 vrouwen geholpen worden 
met een lening van 3.000.000 dong per persoon. Eén groep van 15 personen die zich bezig-
houdt met landbouw en een groep die varkens en kippen houdt. De deelnemers krijgen een 
training en aan het einde van het jaar een evaluatie.
In totaal is er een bedrag nodig van 3.160.- euro.
 

Adreswijzigingen.
Het komt regelmatig voor, dat wij brieven terug krijgen, omdat mensen zijn verhuisd en wij geen nieuw adres hebben ontvangen. Wij wil-
len u graag op de hoogte blijven houden van onze activiteiten. Dus als u verhuist, wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan onderstaand 
adres of aan www.infoliendoi.nl? Alvast bedankt!

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
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Vrouwen kunnen een handeltje opzetten
zoals de verkoop van verse groente.

2. Een naaiatelier in de economische zone Giang Thanh in de 
     provincie Kien Giang. 
In dit gebied (ongeveer 350 km. van Saigon in de Mekong delta) is de boeddhistische non 
Huyen Thanh al sinds 1996 werkzaam. De situatie hier is nog steeds niet geweldig en de mensen 
leven in moeilijke omstandigheden. 
In Giang Thanh wonen ongeveer 27.000 mensen, waarvan 5.608 Khmer. Het aantal gezinnen 
dat voldoende geld verdient is klein. De rest leeft nog steeds in armoede, vooral omdat het 
land, waar zij nu zo’n tien jaar wonen nog steeds verzilt is, waardoor de oogsten niet goed zijn.
In het verleden heeft Liên Dói al hulp verleend bij de aankoop van 30 naaimachines en de op-
zet van een project voor het weven van rietmatten, om zo vrouwen een kans te bieden hiermee 
geld te verdienen.
Het naaiatelier loopt goed en biedt vrouwen de kans op een regelmatig inkomen van onge-
veer 70 euro per maand, dicht bij huis, zodat zij in de oogsttijd ook hun familie thuis kunnen 
helpen. Er is vanuit de dorpen veel belangstelling voor dit project en men zou het graag willen 
uitbreiden, vooral voor jonge vrouwen. Op dit moment is er echter geen plaats. Daarom wil men 
een nieuw huis bouwen met een naaiatelier en logeer mogelijkheid. De kosten voor het hele 
project zijn 9.465.- euro 
Aan Liên Dói wordt in eerste instantie 4.965.- euro gevraagd

Naaiatelier


