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Lien Doi
 Verbonden met Viet Nam

 Financiële verantwoording 2013.

Beste vrienden en vriendinnen van Lien Doi.

Allereerst willen wij u allen een mooi en gelukkig nieuw jaar toewensen. We hopen dat het 
ook voor de Stichting Lien Doi en vooral voor de mensen die hulp nodig hebben in Vietnam 
een goed jaar zal worden.

We willen met deze brief even terugkijken op het afgelopen jaar en verantwoording af-
leggen over het geld dat u ons heeft gegeven. Dankzij deze hulp konden we in totaal 73 
pleegkinderen ondersteunen en daarbij ook hun families een beetje op weg helpen. Daar-
naast hebben wij 14 projecten kunnen financieren. 

Zoals u uit ons overzicht kunt zien dekken de inkomsten van dit jaar bij lange na niet de 
uitgaven die zijn gedaan. Dit was mogelijk doordat we enige tijd geleden twee legaten 
hebben ontvangen, waardoor we meer projecten konden financieren dan er geld is bin-
nengekomen. We maken ons echter wel zorgen over de toekomst, want onze reserve raakt 
natuurlijk op een gegeven moment op en we willen heel graag doorgaan met de hulp aan 
de allerarmsten in Vietnam. Die hulp is nog steeds hard nodig. Zoals één van onze mede-
werksters Nguyen Thanh Diep schreef in een mail in december: ik maak mij heel veel zorgen 
over de situatie van arme mensen in ons land. Door de stormen van het afgelopen seizoen 
is er weer veel schade ontstaan en er komt veel goedkoop, verontreinigd voedsel uit China 
op de markt, waardoor onze boeren hun producten niet kwijt kunnen, omdat zij duurder 
zijn.
Misschien heeft u in uw omgeving familie of vrienden waaraan u kunt vragen om mee te 
helpen. Een uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.liendoi.nl. Als mensen 
donateur willen worden, kunnen zij dit aangeven door middel van de link op de website en 
dan ontvangen zij ook een paar keer per jaar onze Nieuwsbrief.

Onze inkomsten:
In het jaar 2013 ontvingen wij in totaal een bedrag van           € 24.249,11

Onze uitgaven:
In Nederland bedroegen onze uitgaven 
(website, druk- en porto kosten Nieuwsbrief, bankkosten,
 KvK en wat kleine uitgaven) in totaal                                          €  1.719,24

Naar Vietnam hebben wij in totaal een bedrag 
overgemaakt van                                                                 € 69.461,00
Dit bedrag kan onderverdeeld worden in vaste uitgaven en bijdragen 
aan projecten.
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Vaste uitgaven :   
                         2e halfjaar 2013,                             1e halfjaar 2014

Pleegkinderen        5.112,00                              5.256,00
Solidariteitsfonds           426,00                                               438,00
Studiebeurzen              1,500,00                                   1.500,00
Vergoeding drie
medew. Vietnam        1.050,00                                         1.200,00

subtotaal                       8088,00                                             8.394,00
subtotaal                                                                                               € 16.482,00
     
Gefinancierde projecten:

Uitbreiding microkrediet voor vrouwen in Dat Set            5.000,00
Uitbreiding microkrediet voor mensen in Thach
Lam                             5.858,00
Waterzuiveringsinstallatie in Hiep Tan Phere Cao            4.478,00
Microkrediet voor arme families in Phu Lam                       3,731,00
Microkrediet voor families van de etnische
minderheid Cham                           3,731,00
Een weg en een brug in het dorp Thon Ron   5.224,00
Koeienproject in ht dorp Ba Rau    2.985,00
Waterzuiveringsinstallatie voor Phu My   2.500,00
Inrichting kinderdagverblijf in Dat Set    1.535,00
10 huisjes voor mensen in Song Phan, Da Kai en
Suoi Sau        5.185,00
Een weg in Giong Lon      4.400,00
Opknapbeurt van een kosthuis voor studenten
in Da Lat        2.202,00
Een schoolgebouwtje in Ta Lai     5.000,00
Bijdrage aan een project van derden voor een 
centrum voor gehandicapte kinderen in Saigon        400,00

Subtotaal            € 52.229,00
Extra:
Voor pleegkinderen         570,00
Lepradorp Ho Long                   180,00
subtotaal                 750,00

TOTAAL:                       € 69.461,00

Ook dit jaar hebben wij dus weer een mooi bedrag naar Vietnam kunnen overmaken en 
zijn de mensen daar al weer hard aan het werk om de huisjes en de school te bouwen en 
hun handeltje uit te breiden enz. 
De resultaten hiervan hopen wij u de komende tijd te laten zien.

Stichting Lien Doi
IBAN: NL12INGB0000422433 te Amsterdam
Contactadres: Jet Lourens, Nonnenstraat 49, 5301 BG Zaltbommel, tel.: 0418-514266.


