
Een waterzuiveringsinstallatie voor het dorp Dinh Trang Hoa in de pro-
vincie Lam Dong.

Ding Trang Hoa ligt in een overbevolkt gebied met 14.000 inwoners. Het merendeel van de men-
sen behoort tot de K’ho. De gezinnen bezitten ongeveer 1 ha grond waar zij koffie op verbou-
wen. Afhankelijk van de koffieprijs komt hun inkomen gemiddeld uit op zo’n € 350,-- per jaar. Een 
aantal jonge gezinnen bezit echter veel minder grond en moet heel hard werken om nog een 
beetje inkomen te vergaren, zoals het verzamelen van bamboespruiten of wilde orchideeën.
Op dit moment is één van de belangrijkste problemen het gebrek aan schoon water. De plaat-
sen waar zij vroeger water gingen halen zijn vervuild door pesticiden en kunstmest.
Een waterzuiveringsinstallatie kost hier 180.000.000 dong, waarvan 80.000.000 dong wordt gefi-
nancierd door een plaatselijk fonds en een aantal inwoners.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 100.000.000 dong = € 3.727,--.

Een waterzuiveringsinstallatie in Dien Dong in de provincie Khanh Hoa.

Dien Dong ligt in een nieuwe economische zone, die gesticht is in 1977. Het dorp heeft onge-
veer 1.000 inwoners. Het ligt in een bergachtig gebied en het percentage van de mensen dat 
onder de armoedegrens leeft is meer dan 20%. De bevolking leeft voornamelijk van de verbouw 
van suikerriet. De laatste jaren is de opbrengst minder en ook de prijs is gedaald, dat heeft 
de mensen verder in moeilijkheden gebracht en het ontbreekt hen aan van alles. Een van de 
grootste problemen is het gebrek aan schoon water. Men is afhankelijk van regenwater, maar 
omdat veel gezinnen arm zijn en niet genoeg tanks hebben om het water te bewaren, is er ern-
stig gebrek aan water in het droge seizoen. Het water uit de putten kan niet gedronken worden, 
omdat het verontreinigd is. De keuze voor de mensen is dus: òf duur water kopen, wat zij zich 
niet kunnen veroorloven òf ziek worden door het drinken van verontreinigd water. Een waterzui-
veringsinstallatie zou daarom de oplossing zijn.
Zo’n installatie voor dit dorp kost 103.842,000 dong. Iedereen in het dorp draagt 20.000 dong bij.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 83.842.000 dong = € 3.125,--.
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Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi.

Deze maand hebben wij weer een flinke verlanglijst ontvangen uit Vietnam. Het blijkt dat de nood onder de achtergestelde minderheden nog 
steeds hoog is, ondanks dat Vietnam tot de groeiende economieën behoort. Dat betekent namelijk ook dat het leven steeds duurder wordt en 
daardoor voor een grote groep mensen moeilijker.

Onze medewerkers in Vietnam hebben ons weer nieuwe projecten toegestuurd, waaronder twee projecten voor een waterzuiveringsinstallatie en 
twee projecten voor nieuwe huisjes voor de allerarmsten, omdat de oude op instorten staan of al ingestort zijn.  Al deze projecten zijn door onze 
vrijwilligers bezocht en in overleg met de mensen in de dorpen zijn er prioriteiten vastgesteld: waar is de nood het hoogst en wat is op dit moment 
het allerbelangrijkste dat  moet gebeuren. Hieruit zijn deze projecten naar voren gekomen, die opgesteld zijn door Lien Doi Vietnam, samen met 
de mensen die op de plaatsen zelf aan het werk zijn.

Het water uit de putten (40 meter diep) is 
sterk verontreinigd

Vrouw haalt water uit een put Suikerriet aan de kant van de weg, klaar 
voor de verkoop

Regenwater wordt opgevangen in plastic 
tonnen, maar dat is niet genoeg voor het 
hele jaar.

Het dorp Dinh Trang Hoa



  Pleegkinderen
 
  Wij zijn ook weer op zoek naar nieuwe pleegouders. Voor € 12,--  per maand kunt u een kind helpen, zodat het naar school kan gaan
  en een   betere toekomst heeft.
  Wanneer u extra geld overmaakt voor uw pleegkind, b.v. voor Tet of extra uitgaven, wilt u dit dan ook melden aan: 
  theapijnenburg@online.nl.,   0411-621697.

Hartelijke groeten van het bestuur van Lien Doi.
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Een bijdrage aan de bouw van 10 nieuwe huisjes in Hra Tla, in de 
provincie Dak Lak.

Hra Tla is één van de armste dorpjes in de provincie Dak Lak. In dit afgelegen gebied, 32 km. 
van Buonmathuot wonen meer dan 200 etnische families (Ede) in armoede. Hun landbouwme-
thodes zijn onontwikkeld. Zij verbouwen o.a. rijst, graan en  maniok, maar door gebrek aan land, 
slechte wegen en hun lage ontwikkeling leven zij in zeer slechte omstandigheden. Hun huizen 
staan op instorten. 
Om verbetering te brengen in de leefomstandigheden van degenen, die er het slechtst aan 
toe zijn wil men 10 nieuwe huisjes bouwen, zodat zij in een gezondere omgeving wonen en hun 
leefsituatie er op vooruit gaat.  
De kosten voor één huisje bedragen 24.100.000 dong. De mensen uit het dorp zullen de huisjes 
zelf bouwen en de plaatselijke congregatie steunt elk gezin met een bedrag van 2.000.000 
dong.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 161.000.000 dong = € 6.000,-. voor het bouwen 
van 10 huisjes

13 huisjes voor arme gezinnen in Tra Vinh en Ben Tre in de provincie 
Vinh Long.

In dit gebied in de Mekong delta leven de meeste mensen van de landbouw. Door gebrek aan 
land, en de slechte verbindingen is het voor hen moeilijk om een goed bestaan op te bouwen. 
De gezinnen zijn vaak groot en het ontbreekt hen aan de meest fundamentele voorzieningen. 
Een aantal gezinnen heeft zelfs geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Bij een rondgang door 
de dorpen kwam men tot de conclusie dat in ieder geval 13 gezinnen dringend een nieuw 
huisje nodig hebben. 
De kosten voor zo’n huisje bedragen 25.500.000 per stuk. In totaal is er een bedrag nodig van 
329.277.000 dong. Elk gezin draagt zelf een bedrag bij van 5.329.000 dong en er is ook een loka-
le bijdrage.
Aan Lien Doi wordt een bedrag gevraagd van 201.500.000 = € 7.510,--.

Helpt u ons deze projecten te realiseren? U weet het, zodra het geld binnen is, gaan de mensen in Viet-
nam aan de slag; er wordt niets over de balk gegooid en er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Er wordt hard gewerkt om onze website mooier en toegankelijker te maken. Binnenkort kunt u hem 
bezoeken, maar onze oude is ook nog steeds in de lucht! www. liendoi.nl. Hier kunt u ook meer lezen 
over onze pleegkinderen


