
Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi,

Lien Doi bestaat al weer 35 jaar en dat hebben we op 31 Oktober gevierd in de Noorderkroon in Den Bosch. Met mu-
ziek op oude Vietnamese instrumenten van Dharma Nectar en met één van onze vrijwilligsters uit Vietnam – Nguyen 
Thanh Diep -, die ons  heeft verteld over het resultaat van projecten, die wij in het verleden hebben gesteund.

Het was mooi om te horen, dat de micro krediet programma’s  een succes zijn. Thanh Diep gaf hiervan een voorbeeld: 
In 2008 heeft Lien Doi geld verstrekt voor een lening aan dertig mensen in een dorp in de Mekong Delta. Zij gebruik-
ten dit geld om een handeltje te beginnen, vee te kopen of b.v. zaaigoed. De afspraak was, dat er elk jaar een bedrag 
werd afgelost en er een rente betaald werd van 0,5 %. Inmiddels hebben van deze groep 21 mensen geen hulp meer 
nodig en kunnen er weer nieuwe mensen geholpen worden met een lening. Het kapitaal dat wij destijds verstrekt heb-
ben bedroeg € 3.000,-  en is intussen verdubbeld. Omdat men gezamenlijk verantwoordelijk is voor het kapitaal heeft 
dit project ook de saamhorigheid in het dorp bevorderd én het is  natuurlijk prachtig, dat deze mensen geen geld meer 
hoeven te lenen van woekeraars, die minimaal 30% rente vragen, waardoor ze alleen maar steeds verder in de proble-
men kwamen.

We hebben ook met veel plezier geluisterd naar de uitleg en het spel van de heer Anh Hung en mevrouw To Nga op 
hun prachtige instrumenten en tot slot nog genoten van een Vietnamese loempia. Het was een mooie middag en goed 
om elkaar weer eens te ontmoeten.
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Inmiddels zijn er weer nieuwe projecten binnen gekomen, die wij aan u willen voorleggen.

Ten eerste is er een aanvraag binnengekomen om hulp bij de bouw van 
een waterzuiveringsinstallatie in het dorp Da Tông in het Dam Rong 
district in de provincie Lâm Dong. 
Dam Rong is het meest afgelegen en armste district van de provincie 
Lâm Dong, 87 km. van Dalat en 449 km van Saigon. Het grootste deel 
van de bevolking bestaat uit minderheden. In de gemeenschap 
Phi Lieng ligt het dorp Dong Glê, dat 4 jaar geleden gesticht is. 
Het is een nieuwe economische zone en wordt bewoond door de 
H’Mông, Tài en Dao, die afkomstig zijn uit Noord Vietnam. Het dorp 
bestaat uit 500 inwoners en zij hebben een moeilijk leven. Veel mensen 
staan niet ingeschreven en veel kinderen hebben geen geboortebewijs, 
waardoor ze in feite niet bestaan.

In dit gebied heeft veel mijnbouw plaatsgevonden, waardoor de rivier, 
die werd gebruikt voor drinkwater vervuild is. Ook het water uit bronnen 
is niet meer drinkbaar.
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Het zelfde geldt voor de dorpen Da Tông en Da Long, waar in 
totaal 7680 mensen wonen. De mensen leven van de landbouw, maar de 
opbrengst is door uitputting van de grond gering. De meeste mensen uit Dam 
Rong hebben buiten de oogsttijd geen of weinig werk. 

Het gebrek aan schoon drinkwater is een groot probleem. Het kost de mensen 
een halve dag om water te halen bij een bron diep in het bos. Omdat het bron-
water vervuild is, hebben veel kinderen en volwassenen problemen met hun 
gezondheid. De oplossing is dus een 
waterzuiveringsinstallatie waarbij een bron aangeboord wordt die diep in de 
grond zit.

Kosten: 140.000.000 dong = € 5.100,- 
(dit is slechts een gedeelte van de aanvraag, de rest:voor het filtersysteem  € 
4.380, vragen wij u de volgende keer!)

Een brug voor gehucht Mang Ca, wijk Nga Bay, gemeente Nga Bay, provincie Hau Giang. 

Dit betreft een brug in de gemeente Nga Bay. Deze brug verbindt twee dichtbevolkte dorpsgemeenschappen. Deze 
brug is twintig jaar oud en wordt heel intensief gebruikt. De brug verkeert echter in een zeer slechte staat waardoor de 
veiligheid van volwassenen en kinderen die deze brug dagelijks moeten gebruiken in gevaar is. 
In overleg met de dorpsgemeenschap is de boeddhistische monnik Thich Phuoc Dung begonnen met de bouw van een 
brug van 3 meter breed en 42 meter lang en is hij blijven bouwen totdat het geld op was. De brug is nog lang niet klaar 
en aan Lien Doi wordt gevraagd om een bijdrage, zodat men de brug verder af kan bouwen. 

Het bedrag dat aan Lien Doi gevraagd wordt is 150.000.000 dong = € 6,726,-. 

Wilt u ons steunen, zodat wij de mensen in Vietnam een eindje verder kunnen helpen?

Er wordt ons vaak gevraagd waarom helpen jullie nog steeds in Vietnam, het gaat daar toch goed? Ja, het 
gaat goed met een gedeelte van de bevolking, maar een ander deel en dat zijn vooral de minderheden hebben 
het juist zwaarder, omdat de prijzen stijgen en hun inkomen niet. Uw steun is dus nog steeds hard nodig.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Stichting Lien Doi,
Jet Lourens-van Beek

 vervuild water uit de bron

geringe opbrengst van rijst 
door uitputting van de grond.

de oude, slechte brug                                                                       en de nieuwe brug die nog niet klaar is
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