
Lien Doi
verbonden met Viet Nam

Financiële verantwoording 2015

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u ook dit jaar weer een financiële verantwoording. Allereerst willen wij u 
allen, die in 2015 hebben bijgedragen aan de Stichting Lien Doi, heel hartelijk bedanken. Dankzij u konden wij ook 
dit jaar weer een zestal mooie projecten in Vietnam ondersteunen en konden  gemiddeld over dat jaar 63 kinderen 
naar school en werden hun families daarbij geholpen 

Met deze brief willen wij u laten zien wat wij met het geld dat wij ontvangen hebben konden realiseren. 

Ook dit jaar hebben wij ons budget weer ruim overschreden. Dat was mogelijk omdat we nog steeds beschikken 
over een (steeds kleiner wordende ) reserve. Zoals onze financiële situatie er op dit moment uit ziet zullen wij het 
komende jaar minder projecten kunnen ondersteunen.  Dat is heel jammer, want er is nog veel te doen en de situatie 
van de minderheden in Vietnam wordt er helaas niet veel beter op.

We werden gelukkig ook weer ondersteund door een aantal grotere donaties, waar we erg blij mee zijn.

Op onze website ( www.liendoi.nl.) vindt u een uitgebreidere omschrijving van de projecten die in 2015 
werden ondersteund en kunt u ook lezen welke projecten inmiddels zijn gerealiseerd.

Onze inkomsten:
In het jaar 2015 ontvingen wij in totaal een bedrag van                                     € 21.812,90

Onze uitgaven:
In Nederland bedroegen onze uitgaven (website, druk- en portokosten
Nieuwsbrief, bankkosten, KvK, jubileum en wat kleine uitgaven)
In totaal                                                                                                                €  2.604,00    

Naar Vietnam hebben wij in totaal een bedrag overgemaakt van                       € 46.199,00
Dit bedrag kan onderverdeeld worden in vaste uitgaven en bijdragen aan 
projecten.

Vaste uitgaven   2e halfjaar 2015  1e halfjaar 2016

Pleegkinderen    4.464,00   4.608,00
Solidariteitsfonds      372,00      384,00
Studiebeurzen    1.500,00   1.500,00
Vergoeding medewerkers Vietnam     1.050,00   1.250,00 
Extra giften voor pleegkinderen    426,00      550,00     
                                       7.812,00    8.292,00

subtotaal:                           € 16.104,00
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Gefinancierde projecten:

13 huisjes voor arme gezinnen in Tra Vinh, Vinh Long en Ben Tre   7.510,00
(samenwerking met Caritas)
Schoon water project voor Vinh Dien, Huong Tho – Vu Quang  4.540,00
Waterfilter project voor Kala Church, Bao Thuan    4.170,00
Tweede deel van een betonnen weg in Thon Ron    4.875,00
Tweede deel van de weg in het dorp Giong Lon    4.600,00
Voor de aanleg van diepe waterputten in het dorp Bao Thuan
(eerste deel van de kosten van het project)     4.600,00

subtotaal:              € 30.095,00

Totaal aan uitgaven over 2015:            € 48.803,00

Ook in 2015 hebben we dus weer een mooi bedrag naar Vietnam kunnen overmaken en zijn de mensen 
daar al weer hard aan het werk om de huisjes, de wegen en de schoon water projecten te bouwen. De 
resultaten hopen wij u de komende tijd te kunnen laten zien in onze Nieuwsbrief of op onze website.

We willen heel graag doorgaan met dit werk en hebben daarvoor uw steun hard nodig. 
Misschien kunt u uw buren, vrienden, kinderen of kleinkinderen eens vragen of zij het werk van 
Lien Doi willen steunen. Zij kunnen zich aanmelden (of u kunt hen opgeven) via onze website of 
met een briefje aan het adres van Lien Doi, dan sturen wij de Nieuwsbrief toe.

Laten we hopen dat 2016 een goed jaar wordt voor de mensen in Vietnam!

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Lien Doi,
Jet Lourens-van Beek,
Voorzitter.
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