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1. Voorwoord
Stichting Lien Doi biedt hulp aan mensen die wonen in de meest afgelegen streken van
Vietnam. Vooral in de Mekong Delta en het Centraal Hoogland. Dit zijn veelal etnische
minderheden.
De Stichting Lien Doi ondersteunt daartoe kleinschalige projecten die mensen uit de
armoede kunnen helpen en die een bijdrage leveren aan gezondheid en veiligheid.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe Stichting Lien Doi werkt, welke projecten wij in 2014
zijn gestart en hoe wij in 2014 hier fondsen voor hebben geworven. De volledige
financiële verantwoording vindt u achteraan in dit jaarverslag.
Met enige trots kunnen wij meedelen dat onze nieuwe website inmiddels gereed is. Er is
hard aan gewerkt om hem flink te veranderen en aantrekkelijker te maken. U kunt hem
vinden onder www.liendoi.nl.
Wij danken al onze donateurs voor de bijdragen die wij in 2014 hebben ontvangen en de
mooie ervaringen die wij hebben gehad.

Bestuur Stichting Lien Doi
Jet Lourens, voorzitter
Hong Vu, secretaris
Luuk van der Heijden, penningmeester
Thea Pijnenburg, coördinator pleegkinderen
Annemieke Doumen
Edwin Borghs
Marco Ahsmann

2. Organisatie
DOELSTELLING
De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit armoede omhoog te
komen. Deze doelstelling tracht Lien DOI te realiseren, door:
a. het ondersteunen van microkredietprogramma’s voor bijvoorbeeld etnische
minderheden in achtergebleven gebieden, zodat ze zaaigoed, kunstmest en dieren
kunnen aankopen;
b. het helpen bouwen of opknappen van schoollokaaltjes; het helpen oprichten van
bibliotheken voor jongeren;
c. het "uit de put helpen" van de meest door armoede getroffen gezinnen en het
bestrijden en voorkomen van onderontwikkeling, door het verstrekken vanuit Nederland
van schoolgeld aan kinderen en jongeren (12 euro per maand);
d. het opknappen en bouwen van huizen en schooltjes.
Ook stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en
veiligheid, via:
a. veilige bruggetjes ter vervanging van de zogeheten "apenbruggetjes"(een boomstam
over het water) en goede wegen, zodat kinderen veilig naar school kunnen, zieken naar
de dokter, volwassenen met hun rijst en vruchten naar de markt enz. enz.
b. schoon-water-programma's: waterputten en –pompen en zuiveringsinstallaties;
c. in individuele gevallen dokters- en medicijnkosten vergoeden.
ORGANISATIE
De Stichting Lien Doi heeft haar thuisbasis in Nederland. Het bestuur van de Stichting
bestaat in Nederland uit zeven bestuursleden, die (zoveel mogelijk op gelijkwaardige
basis) samenwerken met de medewerkers in Vietnam.
In Nederland worden gelden geworven voor ontwikkelingsprojecten in Vietnam. De
medewerkers in Vietnam, voor het gemak aangeduid met Lien Doi Vietnam, dragen de
projecten ter financiering voor aan het bestuur van Lien Doi. Het bestuur van Lien Doi
beslist vervolgens over de toekenning van de financiën en maakt het geld over aan Lien
Doi Vietnam.
Lien Doi Vietnam geleidt de gelden door naar de goedgekeurde projecten, ziet vervolgens
toe op de uitvoering van de projecten en draagt zorg voor rapportage van de resultaten
aan het bestuur van Lien Doi.
Lien Doi is erkend als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent
dat een gift aan Lien Doi aftrekbaar is voor de belasting.

3. Bijdragen 2014
Dankzij de hulp van donateurs konden wij in totaal 70 pleegkinderen en hun families
ondersteunen en negen grotere projecten financieren.
PROJECTEN 2014:
1. Betonnen weg in een afgelegen gebied in Tan Dong; bijdrage Lien Doi: € 9.725,00
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.
Lien Doi heeft een bijdrage geleverd om deze weg aan te leggen en probeert hiermee
veel goeds op te leveren voor de lokale gemeenschap, 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.
2. Waterzuiveringsinstallatie in Bu Ha in de gemeente Binh Tang; bijdrage Lien Doi:
€ 3,475,00
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 (cashewnoten, 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 wilde men 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.
De aanleg van het waterfiltersysteem kostte 120.000.000 Dong, waar van de mensen
plaatselijk 20.000.000 dong opbrachten. Lien Doi heeft een bijdrage geleverd van
€ 3.475,00.

3. Waterzuiveringsproject voor kleuterschool in Son Ca; bijdrage Lien Doi
€ 3.100,00 (met bijdrage van ASN Foundation)
Quang Son is een arme plattelandsgemeente ongeveer 40 km vanaf de stad Phan Rang
in de provincie Phan Rang. Er wonen ongeveer 7000 mensen verspreid over 4 Viet
dorpjes en 3 Raglai gehuchten.
Het is een in 1975 gestichte ‘nieuwe economische zone’. De mensen kwamen vanuit
verschillende streken hier wonen en leven van de verbouw van rijst, maniok en
suikerriet. Het is een hard bestaan want de grond is erg arm.
Om de mensen te ondersteunen bij hun harde bestaan hebben de zusters van de st Paul
de Chartres congregatie een kinderopvang opgezet. Waar ongeveer 200 kinderen onder
de 5 jaar en nog eens 30 gehandicapte kinderen worden opgevangen. Ze krijgen een
maaltijd per dag. Hiervoor betalen de mensen een klein bedrag per kind.
Het grootste probleem was een gebrek aan schoon water. De waterput leverde niet
genoeg water voor alle kinderen, was niet diep genoeg en was verontreinigd met aluin en
kalk. De meeste kinderen hadden slechte tanden en problemen met de spijsvertering.
Lien Doi heeft een bijdrage geleverd om een nieuwe put te graven van 60 meter diep
met een filter systeem, zodat er voor alle kinderen genoeg schoon water is. Hetgeen
belangrijk is voor hun gezondheid. Bovendien kunnen ook omwonenden schoon water
komen halen voor hun dagelijkse gebruik.
4. Waterzuiveringsinstallatie Dien Dong; bijdrage Lien Doi: € 3.125,00.
Dien Dong ligt in een nieuwe economische zone, die gesticht is in 1977. Het dorp heeft
ongeveer 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 ernstig 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
waterzuiveringsinstallatie zou daarom de oplossing zijn.
De kosten voor het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie waren 103.842,000 Dong.
Iedereen in het dorp droeg 20.000 Dong bij. Lien Doi droeg bij met 83.842.000 Dong =
€ 3.125,00.

5. Waterzuiveringsinstallatie voor Dinh Trang Hoa; bijdrage Lien Doi: € 3.546,00
Dinh Trang Hoa ligt in de provincie Lam Dong en heeft 14.000 inwoners waarvan 11.000
tot de etnische minderheid de K’ho behoren. Zij zijn een stuk armer dan de Khin om hen
heen.
Per familie heeft men een koffie plantage van 1 hectare, afhankelijk van de koffieprijs is
de opbrengst ongeveer € 350,00 per jaar. Sommigen hebben nog een klein stukje grond
in de bergen 4 à 7 km van hen vandaan waarop ze maniok, graan of rijst verbouwen.
Jonge gezinnen krijgen van hun ouders een stukje tuin van 400 tot 500 vierkante meter.
Ze verdienen bij door het verzamelen van bamboe, en wilde orchideeën of door de jacht
op wilde dieren.
Merendeel van de mensen is analfabeet, de kinderen gaan wel naar school maar maken
om verschillendede redenen de school niet af.
Echter nu is het grootse probleem dat hun drinkwater ernstig is vervuild.
Lien Doi werd gevraagd om een bijdrage voor het bouwen van een
waterzuiveringsinstallatie; uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de parochie.
Hierdoor kunnen de mensen tegen een lage prijs schoon drinkwater kopen.
Totale kosten waren180.000.000 Dong; 80.000.000 Dong werd opgebracht door de
parochie, de rest door Lien Doi (100.000.000 VND = € 3.546,00).
6. Inrichting voor 2 kleuterscholen in Tan Ngan en Nha Mon; bijdrage Lien Doi:
€ 3.546,00 (met bijdrage van Kringloopwinkel Spullewaard).
Deze twee dorpen liggen in de provincie Ninh Thuan. De mensen behoren tot een
etnische minderheid. De meesten leven van de verbouw van rijst en graan. Zij hebben
kleine stukjes grond, anderen hebben geen land en werken in loondienst of leven van
een klein handeltje. De levensomstandigheden zijn erg zwaar, er is gebrek aan
infrastructuur, er zijn geen banen voor de jongeren en men heeft geen geld om te
investeren in de landbouw of een handeltje.
De zusters van de congregatie Immaculate Heart of Maria doen veel goed werk voor hen.
Indertijd heeft Lien Doi een project van hen in Ba Rau met goed resultaat gesteund.
In 2014 vroegen zij benodigdheden voor de kinderopvang in deze dorpen. Goede opvang
en educatie is belangrijk voor de toekomst van deze kinderen.
Zij vroegen aan Lien Doi benodigdheden voor leerlingen als bedden, dekens,
lesmateriaal, speelmateriaal voor binnen en buiten, en een dak boven de speelplaats. In
totaal 100.000.000 Dong = € 3.546,00

7. De bouw van tien nieuwe huisjes in H’ra Tla; bijdrage Lien Doi: € 6.000,00.
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 landbouwmethodes 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 wilde men 10 nieuwe huisjes bouwen, zodat zij in een gezondere omgeving
wonen en hun leefsituatie er op vooruit gaat.
De kosten voor één huisje bedroegen 24.100.000 Dong. De mensen uit het dorp
bouwden de huisjes zelf en de plaatselijke congregatie steunde elk gezin met een bedrag
van 2.000.000 Dong.
Aan Lien Doi werd een bedrag gevraagd van 161.000.000 Dong voor het bouwen van 10
huisjes.
8. De bouw van 13 huisjes in Tra Vinh en Ben Tre in de provincie Vinh Long; bijdrage
van Lien Doi: € 7.510,00.
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 hadden.
Lien Doi werd verzocht een bijdrage te leveren voor het bouwen van nieuwe huisjes voor
de allerarmsten onder hen. De kosten voor zo’n huisje bedragen 25.500.000 dong per
stuk. In totaal was er een bedrag nodig van 329.277.000 dong. Elk gezin droeg zelf een
bedrag bij van 5.329.000 dong en er was ook een lokale bijdrage.
9. Schoon water voor het lepradorp Plei Sung; bijdrage van Lien Doi: € 3140,00.
Plei Sung is een dorpje in de provincie Gia Lai in het Centraal Hoogland (450 km van
Saigon). In het jaar 1990 heeft de overheid hier een twintigtal mensen met lepra
geplaatst; voor het oog van de wereld met (een) kleine huisjes en een stukje grond.
Enige tijd terug ontdekten we deze groep mensen die onder erbarmelijke
omstandigheden moeten leven, ver van de bewoonde wereld, zonder voldoende land en
zelfs zonder schoon water voor dagelijks gebruik.
Het water wordt nu uit een beek gehaald onderaan een heuvel. Alleen, zij die nog sterk
genoeg zijn kunnen dat aan, zodat de mensen met deze afschuwelijke ziekte maar zelden
genoeg water hebben. Bovendien is het erg riskant, omdat ledematen ongevoelig zijn
door de ziekte en mensen daardoor makkelijk verwondingen oplopen. Als die wonden
gaan ontsteken heeft dat vaak amputatie als gevolg. Zij zouden zijn verhongerd zonder
hulp van mensen, die zich hun lot aantrekken.
Aan Lien Doi werd gevraagd hen te helpen zodat zij iedere dag schoon water kunnen
krijgen. Via het laten graven van een diepe put, het aanschaffen van een watertank en
waterpomp, en het aan laten leggen van een waterleidingsysteem voor 22 families.

PLEEGKINDEREN 2014:
Lien Doi heeft naast de financiële ondersteuning voor projecten die zijn ingebracht door
Lien Doi Vietnam (LDV) ook een kleinschalig pleegkindprogramma.
LDV komt soms in contact met families die hun kinderen door geldgebrek niet meer naar
school kunnen laten gaan en soms zelfs geen geld hebben om hen voldoende te eten te
geven. Hiervoor werft Lien Doi in Nederland pleegouders.
In 2014 waren er 60 pleegouders in Nederland die 70 Vietnamese kinderen financieel
ondersteunden. Dat deden zij door middel van een maandelijkse bijdrage van € 12,00.
Dit bedrag is bestemd voor het pleegkind. Via onze penningmeester wordt het geld
overgemaakt naar de rekening van LDV. Zij dragen het geld over aan de betreffende
families. Bovenop dit bedrag wordt door LDV nog € 1,00 gereserveerd in een speciaal
fonds. Hierop kan een beroep worden gedaan wanneer zich acute financiële problemen
voordoen in de familie van het pleegkind.
Het contact met de pleegkinderen en hun families loopt via de medewerkers van LDV. Zo
houden zij, soms ook via veldwerkers, zicht op de situatie. Twee keer per jaar doen zij
hiervan verslag, waarna de pleegouders door ons worden geïnformeerd. Vaak ook
schrijven de kinderen zelf brieven aan hun pleegouders.
In principe komt een kind in aanmerking voor ons pleegkinderen programma tot de
leeftijd van 18 jaar. In overleg met LDV wordt gekeken hoe op een goede manier kan
worden afgebouwd. Soms wordt daarna nog een beroep gedaan op een schoolbeurs.
Naast het pleegkinderen programma ondersteunt onze stichting ook een beperkt aantal
studenten met een bescheiden schoolbeurs voor studie of beroepsopleiding. LDV
beoordeelt de aanvragen en onderhoudt ook het contact.

4. Financiële verantwoording
Ook dit jaar hebben wij weer meer geld uitgegeven, dan er is binnengekomen. Dat was
mogelijk, omdat we nog steeds enige reserve hebben vanwege twee legaten. Dit kunnen
wij misschien nog één jaar doen, maar dan is dat geld vrijwel op en zullen wij moeten
gaan bezuinigen op onze uitgaven aan projecten. Uiteraard willen wij liever zo lang
mogelijk, zo veel mogelijk projecten blijven ondersteunen, maar dat kan niet zonder uw
hulp.
De situatie van de arme minderheden in Vietnam is nog steeds niet veel beter en zij
hebben onze hulp nog heel hard nodig.
Gelukkig hebben wij vorig jaar ook steun gekregen van een aantal fondsen. Zo hebben
wij bedragen ontvangen van: de WOS Teteringen: € 1.000,00; Instituut van Leken Maria
Annunciatie: € 2.000,00; ASN Foundation: € 1.100,00; Vincentius Den Bosch:
€ 1.000,00 ; Cordaid € 1.965,00, en van Kringloopwinkel “De Spullewaard” Zaltbommel:
€ 1.500,00.
Hier zijn we heel erg blij mee en wij hopen, dat wij in de toekomst ook een beroep op
deze fondsen kunnen blijven doen.
In 2014 waren de uitgaven voor pleegkinderen, het solidariteitsfonds en de
studiebeurzen als volgt:
Pleegkinderen
Solidariteitsfonds
Studiebeurzen

€ 11.080,00
€
840,00
€ 3.000,00

Lien Doi is een vrijwilligersorganisatie. Uit de gedoneerde gelden worden derhalve geen
loonkosten betaald. Voor de ondersteuning van Lien Doi in Vietnam wordt een beperkte
onkostenvergoeding ter beschikking gesteld. De medewerkers van Lien Doi in Nederland
zien af van een onkostenvergoeding. Omdat Lien Doi een vrijwilligersorganisatie is, wordt
bijna al het geld dat binnenkomt besteed aan de projecten.
In Nederland bedroegen onze uitgaven (website, druk- en porto kosten Nieuwsbrief,
bankkosten, KvK en wat kleine uitgaven) in totaal bijna € 3.080,00.
De vergoeding voor drie medewerkers in Vietnam bedroeg in 2014: € 2.300,00.

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2014 VAN STICHTING LIEN DOI
€

Beginsaldo betaalrekening 422433 op 01-01-2014

3.136,10

Inkomsten op betaalrekening 422433
KW 1: 01-01-2014 t/m 31-03-2014

€

4.752,20

KW 2: 01-04-2014 t/m 30-06-2014

€

8.227,20

KW 3: 01-07-2014 t/m 30-09-2014

€ 15.040,20 *

KW 4: 01-10-2014 t/m 31-12-2014

€ 28.359,70 **

€ 56.379,30 +

Totaal
*

Waarvan € 10.000,00 overboeking van ASN Spaarrekening (juli)

**

Waarvan € 20.000,00 overboeking van ASN Spaarrekening (dec)

Afschrijvingen betaalrekening 422433
Afgeschreven voor ontwikkelingshulp en –projecten in Vietnam:
18-07-2014

€ 24.758,00

27-11-2014

€

19-12-2014

€ 25.931,00

1.965,00

€ 52.654,00
Kosten (bijdrage KvK, webhosting + ontwikkeling nieuwe website,
postzegels, kopieerkosten, bank- en transactiekosten en drukwerk nieuwsbrieven
– incl. nog nabetaalde najaars + eindejaarsbrief 2013)

€

3.241,92

€

Totaal

Balans 2014 Betaalrekening

Positief

€

€

Eindsaldo girorekening 422433 op 31-12-2014

55.895,92 -

483,38

3.619,48

Saldo spaarrekeningen
ASN zakelijke Spaarrekening 880.03.38.585 op 01-01-2014

€ 98.230,99

ASN zakelijke Spaarrekening 880.03.38.585 op 31-12-2014
ING Zakelijke Spaarrekening 422433 op 01-01-2014

€

€

70.439,15*

€

2.383,53**

2.355,78

ING Zakelijke Spaarrekening 422433 op 31-12-2014
* rente ontvangen € 2.208,16 ** rente ontvangen € 27,75

Totaal saldo spaarrekeningen op 31-12-2014

€

72.822,68

TOTAAL KAPITAAL OP 31-12-2014

€

76.422,16

