
Nieuwe projecten

1.12 huisjes voor arme gezinnen in de dorpjes Xuan Thanh en Xuan
   Dung, in de provincie Dinh Quan (ten noorden van Saigon).
De mensen die in deze dorpjes wonen, komen oorspronkelijk uit het zuiden en midden van 
Vietnam. In de hoop op een beter leven zijn ze hier naartoe getrokken. De omstandigheden 
waarin zij op dit moment verkeren zijn echter verre van rooskleurig. Er is lang niet altijd werk en 
de landjes waarop zij hun eigen groenten, mais en rijst kunnen verbouwen zijn klein. Hun huisjes 
zijn gemaakt van bamboe en palmbladeren en hebben een aarden vloer. Dat betekent dat in 
het regenseizoen de huizen vochtig en modderig zijn. Bepaald geen goede omstandigheden 
voor gezinnen met opgroeiende kinderen.

 Het bouwen van 12 huisjes zal een gezamenlijk project zijn van de bewoners van de dorpen en 
van Lien Doi. De dorpsgemeenschap zal 1/3 van de kosten bijdragen en de rest van het geld 
wordt aan onze Stichting gevraagd. In overleg met de mensen is besproken wie er het meest in 
aanmerking komen voor een nieuw huis, waar dus de nood het hoogst is. De nieuwe huisjes zul-
len de mensen beschermen tegen storm en regen en ook een bijdrage leveren aan een betere 
gezondheid.

Lien Doi wil heel graag deelnemen in dit project.  Het bedrag dat hiervoor aan ons gevraagd 
wordt is: 4.636,- Euro.* 

2. 12 huisjes voor 60 mensen in de districten Cho Lach en Chau Than
     in de provincie Ben Tre (ten zuidwesten van Saigon).
Ben Tre ligt in de Mekong Delta. De mensen leven voornamelijk van de landbouw (rijst, fruit en 
het fokken van vee). Er is een groot gebrek aan grond en veel mensen zijn daardoor niet in staat 
om in hun levensonderhoud te voorzien Door armoede en gebrek aan opleiding van de ouders, 
hebben de kinderen ook geen perspectief op een betere toekomst.

Ook hier zijn de huizen waarin deze mensen leven heel slecht. Het zijn bouwvallen, die bij de 
minste storm in elkaar storten en dus geen bescherming bieden tegen wind en regen.
Een goed huis zal de gezondheid van de bewoners verbeteren en hen een kans geven om ook 
aan een betere toekomst te werken. De kinderen kunnen in een droge omgeving hun huiswerk 
maken en dat kan hen stimuleren om verder te leren.

Ook dit is een  gezamenlijk project met de bewoners uit de gemeenschap. 1/3 deel van de 
kosten zal door de mensen in Vietnam gedragen worden en waar mogelijk zal ook geholpen 
worden met de bouw van de 12 huisjes.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 5.804,- Euro.*

Zoals u ziet, zijn de huizen in Vinh Long duurder dan die in Xuan Thanh en Xuan Dung. Dat komt 
doordat de huizen in Xuan Long en Xuan Dung (30m²) kleiner zijn dan in Vinh Long (32m²). Bo-
vendien is de ondergrond in Vinh Long (de Mekong Delta) veel zachter ,waardoor extra 
versteviging of fundering nodig is 
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Beste vriendinnen en vrienden van Lien Doi,
Ook deze keer willen wij weer uw aandacht vragen voor vier zinvolle projecten in Vietnam.
Zoals in veel landen waar de economie groeit, wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter en zijn er in de afgelegen gebieden nog veel 
mensen, die in grote armoede leven.
Het is de doelstelling van Lien Doi om de allerarmsten in Vietnam te helpen met het opbouwen van een beter bestaan. Daarom steunen wij 
projecten waarbij de mensen zelf (soms letterlijk) een steentje bijdragen. Het is onze hoop, dat door de manier waarop de projecten worden 
uitgevoerd, de onderlinge solidariteit en de zelfredzaamheid zal worden bevorderd en de mensen en hun kinderen uitzicht krijgen op een 
betere toekomst.
De projecten die hieronder beschreven worden, zijn een goed voorbeeld van het doel dat ons voor ogen staat.

In het regenseizoen zijn de huisjes vochtig 
en modderig.

De huisjes bieden geen bescherming 
tegen wind en regen.



    Pleegkinderen
     
     Twee maal per jaar maakt de Stichting Lien Doi geld over naar Vietnam voor de pleegkinderen. Dat zijn er op dit moment ongeveer 70.
     Het geld wordt bijeen gebracht door een aantal pleegouders en wordt gebruikt om het de kinderen mogelijk te maken om naar 
     school te gaan, een uniform aan te schaffen en vaak blijft er nog iets over wat ten goede komt aan het gezin
     Zo biedt deze bijdrage hoop op een betere toekomst voor een aantal Vietnamese kinderen. 
     Wanneer de kinderen 18 jaar zijn geworden stopt deze bijdrage en kunnen ze eventueel nog in aanmerking komen voor een 
     kleine studiebeurs. Lien Doi en de pleegkinderen zijn heel blij met de zorg van deze pleegouders.
     De laatste tijd zijn er nogal wat mutaties geweest en daarom willen wij onze werkwijze nog een keer uitleggen.

    Om de kosten te drukken en het mogelijk te maken dat de gehele bijdrage van 12 euro per maand 
    voor het kind kan worden gebruikt, vragen wij de pleegouders om zelf bij te houden of het geld is 
    overgemaakt. 

      We sturen dus geen acceptgirokaarten of een rekening. Een aantal pleegouders vergeet daardoor om het geld over te maken 
      en loopt soms een flinke achterstand op, daarom is het misschien een goed idee om een automatische betaling via de bank 
      te regelen.
      Dat betekent voor ons minder werk en u hoeft niet te onthouden dat de bijdrage nog moet worden overgemaakt.
      Nieuw e-mail adres Thea Pijnenburg: theapijnenburg@online.nl tel 0411-621697.

Wij hopen dat u ook dit keer de projecten van de Stichting Lien Doi weer wilt steunen met uw bijdrage.
Het bestuur wenst u allen een mooie decembermaand en alle goeds voor het nieuwe jaar 2013.
.
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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3 Microkrediet programma voor 30 vrouwen in het dorp 
   Can Kiem in het Thach That District, Hanoi.

Can Kiem is een landbouwgebied op ongeveer 30 km. van Noord West Hanoi. Zoals in andere 
smalle rivierdelta’s bezitten de boeren slechts weinig land (gemiddeld 140 m²) voor de verbouw 
van hun producten. Door de groei van de bevolking in dit gebied zijn er ook veel mensen, die 
helemaal geen grond bezitten om producten te verbouwen. Zij moeten dus op een andere 
manier in hun levensonderhoud voorzien , b.v. door het hebben van een timmerwerkplaats of 
zich te verhuren als arbeider. Voor de vrouwen is het soms heel moeilijk om buitenshuis te wer-
ken, omdat zij ook voor hun kinderen moeten zorgen. Voor hen zou het een uitkomst zijn als zij 
thuis varkens of kippen konden fokken. Hier hebben zij echter geen kapitaal voor en een lening 
afsluiten is door de hoge rente ook geen oplossing.

In vergelijking met Hanoi, dat niet ver van Can Kiem ligt, is de levensstandaard hier veel lager. 
De mensen zijn meestal niet verder gekomen dan de 7e of 8e klas en zij hebben vaak grote ge-
zinnen. Het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter. Dit geeft ook veel problemen voor de 
kinderen en jongeren in dit gebied, er zijn veel schoolverlaters en kinderarbeid en gokverslaving 
komen regelmatig voor. 

Om deze situatie te verbeteren wordt aan Lien Doi gevraagd om geld voor het Microkrediet 
programma, zodat 30 vrouwen in staat worden gesteld om hun situatie te verbeteren en de 
onderlinge solidariteit te bevorderen.
Voor dit project wordt een bedrag gevraagd van 3.216,- Euro.

Voor de vrouwen zou het een uitkomst zijn 
als zij bij huis een fokkerijtje of handeltje 
kunnen beginnen.

4 De aanleg van een weg voor het dorp Thanh Dong in de 
   provincie Vinh Long
Thanh Dong is een dorp met 4.000 inwoners en ligt ongeveer 175 kilometer van Saigon.
Het gebied is dicht bevolkt , maar door de vele kanalen en rivieren leven de inwoners toch in 
een isolement. Verder zijn alle wegen ongeplaveid, al meer dan 40 jaar oud en in de loop van 
de jaren door weersinvloeden heel slecht geworden.

Er heerst in dit gebied nog veel armoede door gebrek aan landbouwgrond. Er moet dus naar 
andere manieren gezocht worden om geld te verdienen. Vooral de jonge mensen die geen 
land hebben zoeken naar een andere bron van inkomsten zoals: het kweken van paddenstoe-
len of het weven van matten. Veel van hen vertrekken naar de industriegebieden.
Kinderen verlaten hun school vroegtijdig om hun ouders te helpen met geld verdienen
De aanleg van een nieuwe betonnen weg zou een grote verbetering betekenen. Het gebied 
zou toegankelijker worden en de mensen kunnen hun producten makkelijker en goedkoper 
vervoeren en in noodgevallen is men ook sneller in het ziekenhuis.
Aan Lien Doi wordt gevraagd om geld voor deze weg. De mensen zelf zullen het met een klein 
bedrag aanvullen en 300 werkdagen leveren.
Het bedrag dat hiervoor nodig is, is 3.255,-  Euro.

De wegen zijn ongeplaveid en in de loop 
van de jaren erg slecht geworden.


