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Lien Doi
 Verbonden met Viet Nam

 Eindejaarsbrief 2011

                                     Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi

Tegen het einde van het jaar is het een goede gewoonte van ons, om aan onze donateurs 
een overzicht te geven van onze inkomsten en uitgaven over de afgelopen periode. Deze 
periode loopt van 1 december 2010 tot en met 30 november 2011.

Wij zijn heel blij u te kunnen vertellen dat we ook dit jaar weer een flink aantal projecten 
konden ondersteunen. Gelukkig blijven onze inkomsten tot nu toe nog redelijk stabiel en wij 
hopen natuurlijk dat het in de toekomst zo zal blijven.
Het aantal pleegkinderen varieerde: in het eerste halfjaar waren er 61 pleegkinderen en in 
het tweede halfjaar 66.

Onze inkomsten:

Tot 1 december 2011 ontvingen wij een bedrag van                     € 58.492,62 
(dit is inclusief een legaat van € 25.000)

Onze uitgaven:

In Nederland bedroegen onze uitgaven (website, kopieer- en      2.528,35 
portokosten Nieuwsbrief, kosten donateursdag, etc.)       
                
Naar Vietnam hebben we in totaal een bedrag van            € 48.256,00 
overgemaakt.
Dit laatste bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

Vaste uitgaven:

In het eerste halfjaar zijn  er 61 en in het tweede                               9144,00
halfjaar 66 pleegkinderen en hun families ondersteund
Solidariteitsfonds                                                                                        762,00  
Studiebeurzen                                 3.000,00
Onkostenvergoeding voor de drie medewerkers 
in Vietnam                                                                                   1.950,00
                                                     
                                                                                         Subtotaal:           € 14.856,00      
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Gefinancierde projecten:

- Een kostschool voor meisjes in Ea Yieng             6.200,00
- Riolering en verbetering van de wegen voor achtergestelde
  mensen   in Buonmathuot                                     3.900,00
- Een brug en een weg voor de K’hmer in Kim Hoa           2.162,00
- Huisjes voor de allerarmsten in Suoi Sau Ward            3.844,00
- Een naairuimte voor vrouwen in Suoi Soi             2.124,00
- Een brug voor NHa Tho 3 in de provincie Tra Vinh           1.775,00
- Een brug en een weg in Hoa Thuan en Duc Hoa            3.500,00
- Micro krediet voor gehandicapte mensen in Cu-Ebur
  (prov. Dak Lak}                                                                                      2.800,00
- Schoolklasjes voor kinderen van de Chau Ma en Kinh
   in Ha Lam                                                                                                 4.965,00
                                                                                         Subtotaal:                        € 31.270,00
                             
Extra bijdragen voor pleegkinderen                             1.575,00
Ho Long                     120,00
Gift voor het huis van een vrouw met een gehandicapte 
dochter Mat Bang                                                                                        375,00
Terugbetaling voorgeschoten reiskosten       578,21
                                                                                         Subtotaal:                        €   2.528,00
 
Totaal                                                                                                                         € 48.256,00 

Plannen voor de komende tijd:
Er blijft nog genoeg werk te doen. Inmiddels hebben wij naast de drie projecten, die in onze 
Najaarsbrief staan, nog weer drie nieuwe projecten binnen gekregen. Er moeten weer 
nieuwe huisjes gebouwd worden voor gehandicapte mensen in Dak Nia. De omstandighe-
den waarin zij nu leven zijn echt erbarmelijk. Verder wordt er een keukenuitrusting gevraagd 
voor schoolkinderen in Truong Xuan, zodat zij tussen de middag een maaltijd kunnen krijgen 
(anders zitten ze ’s middags met een lege maag in de klas) en voor een weg en een brug 
in Duc My. Nog steeds moeten er gevaarlijke apenbruggetjes worden vervangen.

Pleegkinderen.
Onze oproep voor nieuwe pleegouders heeft succes gehad. Er zijn inmiddels vier nieuwe 
aanmeldingen binnengekomen. Daar zijn we erg blij mee. 

Ook volgend jaar blijven wij ons weer inzetten voor die mensen in Vietnam, die onze hulp 
hard nodig hebben. De minderheden in de afgelegen bergdorpjes en gehuchten, die nog 
steeds heel hard hun best moeten doen om het hoofd boven water te houden. Wij hopen 
dat u ons dan ook weer wilt ondersteunen.

           
Het bestuur van de Stichting Lien Doi wenst
  u goede feestdagen en een gezond 2012


