
Nieuwe projecten

In 2007 is er een microkrediet project gestart in Dat Set in de provincie Khanh Hoa en in 2008 in 
Ta Lai in de provincie Dong Nai. Beide projecten zijn een groot succes geworden. De mensen 
konden goedkoop geld lenen en zo hun inkomen vergroten in de landbouw, de veeteelt en de 
handel. Maar dat niet alleen. Omdat men gezamenlijk betrokken wordt bij de projecten, is ook 
de aandacht voor elkaar en de onderlinge solidariteit bevorderd. Steeds meer mensen willen 
dan ook graag meedoen, en omdat ook de kosten voor zaaigoed en kunstmest zijn gestegen 
heeft men een verhoging van het krediet aangevraagd.
Dat betekent:
Voor de vrouwen in Dat Set :134.000.000 VND=                                     € 4.963 
Voor Hamlet 4 in Dong Nai : 157.000.000 VND=                      € 5.815
Verder zijn er 2 nieuwe projecten voorgedragen:
Phu Lam in de provincie Binh Thuan, een startkapitaal van 100.000.000 VND =             € 3.721 
My Ly voor de Cham, ook in Binh Thuan: 100.000.000 VND =                   €.3.721 

Schoon water voor de mensen in Hiep Tan en in Phu My
Beide dorpen liggen in de provincie Binh Tuan. De bevolking daar is erg arm. Er is onvoldoende 
land om te bebouwen en wat er is, is slechte grond, waardoor de opbrengsten onvoldoende 
zijn om van te leven.

Het water in Hiep Tan is ernstig vervuild o.a. met kunstmest en insecticide. Zelfs een put van 
120 meter diep levert geen schoon water op. Er wonen ongeveer 3.000 mensen in dit gebied, 
waarvan 1/3 tot de Cham behoort, een etnische minderheid. Zij leven vrijwel uitsluitend van het 
verbouwen van maniok en verdienen daardoor veel te weinig. De laatste jaren hebben zij vaak 
hulp nodig gehad, omdat ze anders honger leden.
Deze mensen hebben gebrek aan van alles. Op de vraag wat ze op dit moment het liefst 
willen, was het antwoord: schoon water! 
Een zuiveringsinstallatie voor dit gebied kost 190.000.000 VND. In Vietnam zelf is 
70.000.000 bij elkaar gebracht.Er is nu nog nodig 120.000.000 =                                       € 4.478 

Phu Mai is een kleine gemeenschap van 600 mensen, die leven van de landbouw in een 
bergachtig gebied. Ze verbouwen voornamelijk rijst op hun kleine en uitgeputte velden.
Sinds enkele jaren is dit land ernstig verontreinigd door vuilstort, een nabijgelegen begraafplaats 
en chemisch afval van een aantal fabrieken. Het water is ondrinkbaar geworden en daardoor 
ontstaan allerlei ziektes, die de gezondheid van de inwoners bedreigen. 
Het is duidelijk dat ook hier een waterzuiveringsinstallatie onontbeerlijk is.
Het systeem is kleiner en kost 82.000.000 VND. Er is een eigen bijdrage van 15.000.000. 
Aan Lien Doi wordt een bedrag van 67.000.000 gevraagd=                                            € 2,470,

Een weg en een brug voor Thon Ron in de provincie Tra Vinh.
Al jaren dromen de dorpelingen van een verharde weg, breed genoeg, zodat zij hun producten 
makkelijk naar de markt kunnen vervoeren en het ziekenhuis en de scholen goed bereikbaar 
zijn. Zij willen heel graag gezamenlijk die weg aanleggen en de brug bouwen, maar hebben 
niet voldoende geld voor materialen. 
De totale kosten bedragen 236.000.000 VND =  € 8.750,-.
Bijdragen van de plaatselijke bevolking (€ 2.220,--) en van de monniken van het Cisterciënzen 
klooster (€ 1.330). Vraag aan Lien Doi om een bijdrage van                                            € 5.200,--
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Lien Doi
 Verbonden met Viet Nam

 Nieuwsbrief Voorjaar 2013

Beste vriendinnen en vrienden van Lien Doi,
Ook dit voorjaar komen wij u vragen om ons weer te helpen bij het realiseren van een aantal projecten in Vietnam. We hebben inmiddels 
maar liefst 8 projecten binnen gekregen, waaronder 4 microkrediet projecten, waarvan twee aanvragen een uitbreiding zijn van eerder 
aangevraagde projecten en twee zijn nieuwe aanvragen. 

Scholing voor de kredietverlening

Een put van 120 meter geeft geen 
schoon water

Zuiveringsinstallatie 

Een nieuwe verharde weg en brug is 
een droom voor deze mensen.



 Pleegkinderen
  Uit contacten met pleegouders wordt regelmatig aangegeven dat men zeer geïnteresseerd is in de leef- en woonomstandigheden van de  
  pleegkinderen en hun familie. Men wil ook graag iets meer weten over de gewone dingen in het tegenwoordige Vietnam. De inhoud van de 
  brieven  en kaarten die de kinderen sturen beperkt zich meestal tot de school resultaten. Wij willen daarom graag proberen met de nodige 
  informatie U een beeld te schetsen dat hierin meer helderheid kan verschaffen en zo mogelijk antwoord op Uw vragen. 
  Ongetwijfeld zijn er de afgelopen tijd families geweest die in Vietnam hun pleegkind hebben bezocht. Veelal zullen dat ook Vietnamese
  families zijn. Wij zouden het op prijs stellen als U hierover contact met ons wilt opnemen om wat gegevens en wetenswaardigheden uit te
  wisselen. De mogelijkheid bestaat dat in het najaar een van onze Vietnamese medewerkers naar Nederland komt.
  We zullen dan proberen een “pleegouder bijeenkomst” te organiseren waar natuurlijk alle donateurs welkom zijn.
  Uw reacties zie ik met belangstelling tegemoet.

  Voor informatie: 0411-621697, theapijnenburg@orange.nl

Helpt u ons weer om die mensen in Vietnam, die het zo hard nodig hebben, op weg te laten gaan 
naar een betere toekomst?
Hartelijke groeten van 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
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Een koeienproject in Bar Au, om geld bij elkaar te brengen voor onderwijs aan kinderen en volwassenen 
van de Raglai, een etnische minderheid in de provincie Ninh Tuan.
Op het land, dat vroeger aan de Raglai toebehoorde, heeft de overheid 3 jaar geleden een nieuwe economische zone gesticht. Er is een com-
pleet nieuw dorp verrezen met alle faciliteiten. De Raglai echter kregen slechts een kleine vergoeding voor hun land en leven in armzalige 
hutten en onder slechte omstandigheden.
De zusters van de Bernadette orde willen de kinderen van deze mensen graag onderwijs geven, zodat voor hen een betere toekomst mogelijk 
wordt. Ook willen zij de volwassenen leren lezen en schrijven.
Wanneer ze 10 koeien kunnen kopen, verwachten zij dat die binnen anderhalf  jaar 10 kalveren zullen krijgen en met de verkoop daarvan willen zij 
een dagopvang voor de kinderen realiseren. Die krijgen daar les, een lunch en huiswerkbegeleiding en de volwassen krijgen boeken en schrijfbe-
nodigdheden.
10 koeien kosten in Vietnam 80.000.000. VND, = € 2.985,-.

Inmiddels hebben wij ook nog een aantal rapporten binnengekregen van gerealiseerde 
projecten, zoals: uit 2010: 
een kostschool voor meisjes van de etnische minderheid in Ea Yieng in de provincie Dak Lak.
eveneens 2010: Riolering en verbetering van de weggetjes in Buonmathuot ook in Dak Lak en 
een project uit 2012: een boot voor scholieren in Quy Mong in Tran Yet.

De mensen zijn erg blij met de hulp van Lien Doi en danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Meer informatie en foto’s kunt u binnenkort vinden op onze website: www.liendoi.nl onder Gerealiseerde projecten.
U ziet het: er is nog genoeg te doen, maar het is ook elke keer weer een vreugde om de goede resultaten te zien. Dankzij een groot legaat, 
waren wij in staat een aantal extra projecten te financieren, maar dat geld raakt ook weer op en het is heel belangrijk dat uw ondersteuning blijft, 
zodat er continuïteit in het werk blijft bestaan. Ook in Vietnam worden de projecten wel wat duurder, maar toch: voor betrekkelijk weinig geld zijn 
er en worden hopelijk ook in de toekomst mooie dingen gerealiseerd.

de kostschool 
in Ea Yieng in Dak Lak.

riolering en verbetering van 
weggetjes in Quy Mong


