
De weg in Giong Lon in de provincie Tra Vinh. 
Op 13 januari 2013 is het benodigde bedrag (3.600,-- euro) aangekomen in het dorp en is men onmiddellijk aan de slag gegaan. Iedereen in het 
dorp heeft meegeholpen en op 27 april was de weg - tot blijdschap van iedereen - gereed.
 
Nu de weg klaar is, is het veel makkelijker om producten naar de markt te brengen en de kinderen in de omgeving kunnen op de fiets naar 
school, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze uitglijden en in de modder vallen.

Lien Doi heeft in het verleden in dit gebied ook al 3 bruggen gefinancierd en samen met deze weg is een aantal gehuchten, dat vroeger geïso-
leerd was, met elkaar verbonden. Hierdoor heeft de plaatselijke bevolking nu beter contact met elkaar en zijn hun levensomstandigheden vooruit 
gegaan. Samenwerking bij de aanleg van de bruggen en de weg heeft de onderlinge solidariteit sterk bevorderd.

Het belangrijkste gedeelte van de weg (950 m.) is nu gerealiseerd, maar er is nog één slecht stuk over (900 m.), dat loopt door 4 kleine dorpjes, 
waar in totaal ongeveer 600 mensen wonen. Ook hier zal de weg door de bevolking zelf worden aangelegd. 
Wat zij nodig hebben is geld voor het materiaal.
Helpt u mee dit laatste stukje aan te leggen? Hiervoor is 4.400,-- euro nodig.
(De laatste tijd is ook in Vietnam alles duurder geworden en er is meer materiaal nodig, omdat de ondergrond van de weg heel zwak is, vandaar 
dat dit bedrag hoger uit komt.)
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Lien Doi
 Verbonden met Viet Nam

 Nieuwsbrief Najaar 2013

Beste vriendinnen en vrienden van Lien Doi,
Een nieuwe Najaarsbrief van de Stichting Lien Doi. Ook deze keer willen we weer uw aandacht vragen voor een aantal nieuwe projecten. 
Bovendien hebben wij een enthousiast verslag ontvangen uit Giong Lon, waar een weg is aangelegd met hulp van de lokale bevolking en 
daar willen wij u graag over vertellen.

De weg is aangelegd met de hulp 
van de plaatselijke bevolking

27 april 2013 was de weg 
tot blijdschap van

 iedereen klaar

Kinderen uit de omgeving kunnen op 
de fiets naar school

Nu  de weg klaar is, is het veel gemak-
kelijker om producten naar de markt 
te brengen

Helpt u ons mee dit laatste stukje weg 
aan te leggen?



Een nieuw project in de provincie Binh Tuan:
10 huisjes voor de allerarmsten in Da Kai, Song Phan en Suoi Sai in de provincie Binh Thuan.
Reeds eerder heeft Lien Doi met hulp van de plaatselijke bevolking en een bijdrage van Caritas geholpen bij de bouw van 10 huisjes in Suoi Sai.
In de provincie Binh Thuan zijn veel dorpen waar de leefomstandigheden slecht zijn. De inwoners zijn immigranten, die met lege handen aankwa-
men en proberen als boer of visser weer een nieuw bestaan op te bouwen. Het is een bergachtig gebied waar het moeilijk is om een behoorlijk 
inkomen te verdienen. De grond is niet best en de weersomstandigheden zijn zeer wisselend. Soms is het te droog en dan weer zijn er overstromin-
gen.
Deze 10 huisjes zijn bestemd voor de gezinnen in dit gebied, die in de slechtste omstandigheden leven. Zij wonen nu in gammele hutten, waar de 
kinderen nauwelijks in staat zijn om hun huiswerk te maken. Er is geen elektriciteit.
Ook dit project zal door de gemeenschap uitgevoerd worden Daarmee wil men de onderlinge solidariteit en samenwerking bevorderen en erva-
ring leert ons, dat door de manier waarop zo’n project wordt uitgevoerd, dat ook gebeurt.
10 huisjes voor de allerarmsten kosten ongeveer 10.000 euro. Bijna de helft van dit bedrag wordt bijeengebracht door Caritas Vietnam en de 
plaatselijke bevolking. Blijft over voor Lien Doi: 5.185,-- euro.

Ria Ahsmann: 23.09.1921 – 30.07.2013
Deze zomer ontvingen wij het droevige bericht, dat Ria Ahsmann is overleden.
Ria was samen met haar zus Bets en vriendin Jos Zengerink één van de oprichtsters van de Stichting Lien Doi. 
Zij heeft jarenlang met veel toewijding het secretariaatswerk verricht. 
Ook nadat ze was teruggetreden, bleef ze het werk van Lien Doi met veel belangstelling volgen en was ze
soms aanwezig bij onze vergaderingen.Ria was een opgewekte en positieve vrouw, die voor ons een 
inspiratie was.Haar kritische vragen hielden ons alert. Wij zullen haar missen en denken met dankbaarheid aan haar terug.

Verhuizing penningmeester.
Onze penningmeester - Luuk van der Heijden – is verhuisd naar Amsterdam. Het gironummer blijft natuurlijk hetzelfde.
IBAN .nr. NL12INGB0000422433 Amsterdam.

Een mooi idee.
Eén van onze donateurs was in september 50 jaar getrouwd en omdat ze tevreden waren met wat ze al hadden, vroegen zij in plaats van ca-
deaus een bijdrage voor een project van Lien Doi. Dat bracht een mooi bedrag op. Misschien ook een idee voor u? Het hoeft natuurlijk niet 
perse een 50-jarig huwelijksfeest te zijn.

 Pleegkinderen: Oproep voor nieuwe pleegouders
  Uit Vietnam kregen wij een dringend verzoek hulp te bieden aan een paar families die onder zeer moeilijke omstandigheden bijna niet 
  meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Wij zijn dan ook erg hard op zoek naar nieuwe pleegouders die het leven van deze kinderen en
  hun familie enigszins dragelijk kunnen maken.
  Wellicht is er familie of zijn er vrienden die wat meer over onze stichting willen weten. Wij nemen graag contact op.
  Het e-mail adres voor de pleegkinderen is al enige tijd gewijzigd in theapijnenburg@online.nl
  Voor informatie: 0411-621697, theapijnenburg@online.nl 

ANBI regeling.
In de toekomst zal het niet meer nodig zijn om een notariële akte op te stellen, wanneer men periodiek een bedrag wil 
schenken, een onderhandse akte zal dan voldoende zijn. In 2014 komt hier nieuwe wetgeving voor. Wij zullen de informa-
tie hierover volgend jaar op onze website zetten.Zo bent u weer op de hoogte van onze activiteiten. We hopen dat deze 
brief u inspireert om de Stichting Lien Doi te blijven steunen, want nog steeds is uw hulp hard nodig. Er komen binnenkort 
nog meer projecten binnen, die kunt u over enige tijd vinden op onze website.
Zo bent U weeer op de hoogte

Hartelijke groeten van het bestuur van Lien Doi
Stichting Lien Doi: 
IBAN nr NL12INGB0000422433 Amsterdam
Contactadres: Jet Lourens, Nonnenstraat 49, 5301 BG Zaltbommel, tel.: 0418-514266 Website: www.liendoi.nl
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