Lien Doi
Verbonden met Viet Nam

Nieuwsbrief Voorjaar 2014
Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi.
Terwijl wij hier genieten van een prachtig voorjaar, willen wij ook graag een aantal mensen in Vietnam een zonniger toekomst bezorgen. Zon
schijnt daar trouwens genoeg, dat is het probleem niet, maar de situatie van vooral de etnische minderheden is vaak nog heel somber.
Zoals u zult zien gaan we dit keer aan de slag in de weg- en waterbouw. Belangrijke voorzieningen, want goede mogelijkheden voor transport en zuiver water voor consumptie zijn essentieel voor een beter bestaan.
Verder hebben wij een verslag binnen gekregen van de bouw van 10 huisjes in de provincie Binh Thuan. Voor die 10 families een geweldige
vooruitgang

Een weg in een afgelegen gebied in de gemeente Tan Dong.
Tan Dong is een arme gemeente in de Mekong delta, 90 km. van Saigon, met een bevolking
van ongeveer 5.700 inwoners verdeeld over 5 dorpen. De mensen leven er voornamelijk van
de landbouw, maar hebben niet genoeg grond om voldoende rijst in te planten. Er is dus veel
armoede en veel jongeren verlaten het gebied op zoek naar werk.
Tan Dong ligt erg geïsoleerd: 3 km. van de provinciale weg, zonder goede verbinding daar
naartoe. In juni 2012 heeft men met steun van een groot aantal donoren de eerste 1.000 meter
van een betonnen weg gerealiseerd. Lokale mensen hebben meegeholpen om deze weg van
3 meter breed aan te leggen. Men hoopte dat hun inspanningen beloond zouden worden en
dat de overheid de rest van de weg zou aanleggen, maar door de economische crisis is de
weg nog steeds een droom.
Daarom vraagt men nu aan Lien Doi om mee te helpen deze weg aan te leggen.
Het project zal veel goeds opleveren, n.l.
de bereikbaarheid zal zeer verbeterd worden
waardoor plaatselijke producten beter verkocht kunnen worden
de kinderen sneller en veiliger naar school kunnen
zieken op tijd naar de medische hulpposten worden gebracht
de gemeenschap zal zich in het geheel dus verder kunnen ontwikkelen, waardoor de
hoop op een betere toekomst in zicht komt.
Het gaat hier dus om een weg van 2.000 m. lang, die men in 4 maanden tijd wil aanleggen.
Alle mensen in de gemeente Tan Dong zijn hierbij betrokken en zullen meewerken, onder toezicht van mensen met ervaring in dit werk.
De kosten voor dit project zijn hoog, omdat het over een lange weg gaat: 280.000.000 dong,
dat is gelijk aan € 10.000,-- .

Een waterfiltersysteem voor het dorpje Bu Ha in de gemeente Binh
Tang.
Binh Tang ligt ongeveer 170 km. ten zuidwesten van Saigon, vlakbij de grens met Cambodja.
Het is één van de afgelegen gebieden in de provincie Binh Phuoc. Er wonen 1.700 Stieng (een
etnische minderheid) en 1.100 Kinh. De mensen leven van de landbouw (cashew noten, maniok
en wat graan), maar de meesten van hen moeten met andere baantjes bijverdienen om in
hun onderhoud te voorzien. De meeste volwassenen zijn laag opgeleid en velen van hen zijn
analfabeet.
De Kinh koken meestal het water, maar de Stieng drinken het water zo uit de rivier of uit de
putten. Dat is natuurlijk erg slecht voor de gezondheid.
Daarom wil men nu een filtersysteem aanleggen om het water te zuiveren en op die manier
te voorkomen dat de mensen ziek worden.
Het is de bedoeling dat men voor het schone water gaat betalen (een klein bedrag per emmer,
18,5 eurocent voor de Kinh en de helft daarvan voor de Stieng, omdat zij nog armer zijn). Op het
bedrag van 18,5 cent wordt 50% winst gemaakt. Die winst komt dan weer ten goede aan lokale
activiteiten van Caritas, zoals b.v. studiebeurzen, noodhulp of hulp aan ouderen.

Waterput van de “Stieng” met onzuiver
water.

De aanleg van het waterfiltersysteem kost 120.000.000 dong, waarvan de mensen plaatselijk
20.000.000 dong opbrengen.
Aan Lien Doi wordt een bedrag van € 3.475,-- gevraagd.

Stichting Lien Doi Nonnenstraat 49 5301 BG Zaltbommel IBAN nr NL12INGB0000422433 Amsterdam
www.liendoi.nl

Verslag van de bouw van 10 huisjes in de dorpen Song Phan, Da Kai en Suoi Sau.
Begin 2014 werd het geld ontvangen en is men aan de slag gegaan. In 2 maanden tijd werd het project gerealiseerd en kregen 10 families een
nieuw huis. Het resultaat ziet u hier op de foto’s.
Heel veel dank voor uw bijdrage.

Pleegkinderen

Elk jaar zijn we weer op zoek naar nieuwe mensen, die de zorg voor een pleegkind op zich willen nemen, zodat het naar school kan gaan
en daardoor uitzicht heeft op een betere toekomst.

Wij hebben nu ook informatie beschikbaar in het Vietnamees, waarin ons pleegkinderen programma wordt uitgelegd. Misschien kunnen wij
deze informatie op bijeenkomsten van de Vietnamese gemeenschap neerleggen?
Weet u wanneer zo’n bijeenkomst plaats vindt, wilt u het ons dan laten weten .We hopen op die manier dan ook weer nieuwe pleegouders
te vinden, die door een kleine maandelijkse financiële bijdrage van 12 euro een kind een betere toekomst kunnen geven.
Een pleegouder maakte ons erop attent dat het leuk zou zijn als Nederlandse kinderen zelf via briefjes, kaarten of tekeningen contact
kunnen maken met Vietnamese kinderen. Wij kunnen U hierbij helpen door een vertaling te maken en de post door te sturen naar onze mensen
in vietnam die zorgen weer dat het op de juiste plaats terecht komt
Contact voor pleegkinderen: Thea Pijnenburg theapijnenburg@online.nl”

Ook dit keer hopen wij weer dat u ons zult steunen met uw bijdrage. Uw hulp blijft nog steeds hard nodig en alle beetjes helpen. Onze
organisatie is maar klein en we steunen bescheiden projecten, maar daar hebben wij in de loop der jaren toch al heel wat mensen mee
kunnen helpen en daar willen wij graag mee doorgaan.
Hartelijke groeten van het bestuur van Lien Doi.

Stichting Lien Doi Nonnenstraat 49 5301 BG Zaltbommel IBAN nr NL12INGB0000422433 Amsterdam
www.liendoi.nl

