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Beste donateurs van Lien Doi, 

Het is alweer enige geleden dat we via een nieuwsbrief van ons hebben laten 

horen. Dat u zo lang niets meer van ons heeft vernomen, betekent niet dat we 

‘hulp moe’ zijn.  Integendeel, we hebben weer veel zin om dit jaar ons stinkende 

best te gaan doen voor de allerarmsten in Vietnam. We starten 2017 met een 

nieuwe voorzitter, Roy Kraaijenoord. Roy volgt Jet Lourens op die 16 jaar op 

uitstekende wijze leiding aan het bestuur heeft gegeven. We zijn haar dankbaar 

dat zij zolang de kar heeft getrokken en hopen dat haar grote ervaring nog lang 

behouden blijft voor het bestuur van Lien Doi.  

Roy Kraaijenoord kent een lange geschiedenis binnen de opvang en 

belangenbehartiging van vluchtelingen in Nederland, kan bogen op aanzienlijke 

organisatiekennis, beschikt over uitgebreide leidinggevende ervaring binnen 

VluchtelingenWerk. September 2016 heeft hij als algemeen secretaris afscheid 

genomen van VluchtelingenWerk en wil zich de komende jaren inzetten voor 

Lien Doi. Roy kent de ‘founding mother’ van Lien Doi, Bets Ahsmann al vanaf 

1980. Dat was het begin van een langdurige relatie, waarin Bets in de jaren 

negentig als vrijwilliger namens Lien Doi kantoor hield in het regiobureau van 

VluchtelingenWerk in Den Bosch waar hij destijds leiding aan gaf. Het 

illustreert dat Roy toen al begaan was met Lien Doi en biedt ons de overtuiging 

dat we met hem opnieuw een betrokken voorzitter van ons bestuur krijgen. 

In deze nieuwbrief vragen we uw aandacht en hulp voor een aantal nieuwe projecten, doen we verslag van 

een geweldig sponsorinitiatief, informeren u over de stand van zaken met de pleegkinderen en bieden we in 

een bijlage inzicht in onze financiën in 2016.   

 

 

Nieuwe projecten 

In de afgelopen maanden zijn een aantal  nieuwe projecten door onze vrijwilligers in Vietnam aan ons 

voorgelegd. Om deze projecten te kunnen realiseren, hebben wij opnieuw uw hulp nodig. Help ons het 

leven van deze kwetsbare mensen in Vietnam te verbeteren. 

 

Lien Doi 
 

verbonden met Vietnam 

 

Nieuwsbrief voorjaar 2017 
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Waterbassins voor arme families in de gemeente Long Quoi in de provincie Ben 

Tre 
 

In de gemeente Long Thoi (145 km van Ho Chi Minh) in de provincie Ben Tre leven mensen voornamelijk 

van het verbouwen van rijst en de opbrengst van fruitbomen. Vele anderen die zelf geen land hebben, moeten 

voor werk vaak uitwijken naar andere gebieden.  

 

De omstandigheden voor een succesvol bestaan zijn zelfs als je land hebt beroerd en veel mensen leven in 

armoede.  Jaarlijks wordt het gebied in de regentijd (augustus tot december) geteisterd door overvloedige 

regenval en overstromingen. Vorig jaar was het effect van toenemende verzilting sterk merkbaar. Verzilting 

ontstaat door overstroming of onzorgvuldige bevloeiing van de gewassen en leidt tot een gestage toename 

van het zoutgehalte in de bodem of het water.  Het gevolg van dit natuurlijke onheil: de oogst was slecht, het 

inkomen laag en de mensen konden nauwelijks nog het hoofd boven water houden.  
 
Misschien is het allerergste dat er veel mensen zijn die niet eens beschikken over schoon water, om te koken 

en te drinken. Want de rivieren en de bodem zijn mede door de verzilting verder vervuild en dit rivierwater 

kan eigenlijk niet worden gebruikt voor consumptie. Voor de 80 allerarmste gezinnen was er tot nu toe geen 

alternatief, met vervelende ziekten tot gevolg. Maar dat alternatief is er nu wel als wij ze helpen. We kunnen 

ervoor zorgen dat er betonnen waterbassins van twee kuub worden gemaakt, waarin ze regenwater kunnen 

opvangen en dit water geschikt kunnen maken voor gebruik. Lien Doi wordt om een bijdrage gevraagd van 

80.000.000 dong = 4.000 euro waarmee voor 80 arme gezinnen een waterbassin wordt gerealiseerd.   

 

           
             slechte oogst door verzilting             vervuilde bodem door verzilting           bestaande waterkruiken  

  

Huisjes voor 12 arme families in Long Thoi in provincie Ben Tre 
 

In de provincie Ben Tre is nog meer nood. We hebben ons het lot aangetrokken van twaalf arme families in 

dit gebied die in een zeer slechte situatie verkeren. Dat zijn mensen die geen land hebben, slechts af en toe 

werk hebben, vaak analfabeet zijn, onvoldoende voedsel hebben voor hun  vaak grote gezinnen en als klap 

op de vuurpijl geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Nu hebben ze kleine  huisjes, met door kokosbladeren 

afgedekte muren en dak. U kunt zich voorstellen dat zo’n huis geen bescherming biedt, vochtig is en ziekten 

niet buiten de deur houdt. Bovendien  moeten de huisjes na ieder regenseizoen opnieuw worden opgelapt. 

Om een eind te maken aan die ellende willen we helpen om voor 12 families een echt stenen, waterproof huis 

te realiseren. Met uw hulp gaat dat lukken. Lien Doi kan bijdragen met 180.000.000 dong = 7.542 euro voor 
de bouw van 12 huizen.   
 

                 
    huisjes met een dak van kokosbladeren 
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Een voor meerdere doeleinden te gebruiken gebouw in het dorp Binh Thuan in 

de provincie Ben Tre 
 

Het dorp Bin Thuan is gesitueerd tussen twee rivieren en kent door vele overstromingen een slechte 

bodemcultuur. De 500 gezinnen die er wonen en die over land beschikken(50%) moeten veel geld en energie 

steken in het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem. Maar dan nog is de opbrengst aan bijvoorbeeld 

rijst nog marginaal. Dat maakt het bestaan voor velen onzeker en troosteloos. Juist zij die helemaal geen land 

bezitten en zijn aangewezen op sporadische dagloon activiteiten in vaak verder weg gelegen gebieden, leven 

in armoede en doffe ellende.  

In deze context is er behoefte aan kinderopvang voor de honderden arme kinderen in de leeftijd van 1 tot  6 

jaar. Daarnaast is er geen ontmoetingsplaats voor de meer dan 300 jongeren in armoede in de leeftijd van 10 

tot 16 jaar. En ontbreekt er ook voor ouderen een plek om samen te zijn. Voor dit doel willen we een gebouw 

van ongeveer 100m2 realiseren waar al die groepen een plek krijgen. Een veilige omgeving waar ze kunnen 

lezen, muziek kunnen maken, maar daarnaast primaire informatie krijgen aangereikt over levensvaardigheden 

en gezondheid. Om dit multifunctionele gebouw te kunnen bouwen is Lien Doi gevraagd bij te dragen met 

een bedrag van 160.000.000 dong = 6.666 euro.  

            
       plaats voor multifunctioneel gebouw     opbrengst rijst is marginaal 

   

 

Geweldig initiatief 

In September 2016 heeft de heer Son Truong (één van onze 

Nederlandse donateurs) de Mountain Marathon (in de bergen  

van Noord Vietnam) gelopen. 

De heer Son Truong heeft zich voor dit evenement laten 

sponsoren en het hele bedrag bestemd voor Lien Doi!! Het is 

een zware tocht geweest; hij heeft 9 1/2 uur gelopen en het 

geweldige bedrag opgehaald van € 2.000. 

Wij zijn hem erg dankbaar en zullen het bedrag inzetten voor 

het waterreservoir project in Long Quoi in de provincie Ben 

Tre. Son Truong wil via zijn bedrijf (Trueson) de rest van het 

bedrag (€ 2.000) ook bij elkaar  

brengen. Hij wil hiermee de nagedachtenis aan Bets  

Ahsmann (Bac Ly) in ere houden. 

        
            Overhandiging cheque Son Truong 
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Pleegkinderen 

Het pleegkinderenprogramma van Lien Doi helpt families die 

het moeilijk hebben. Vaak gaat het om éénouder gezinnen 

waarvan de moeder kostwinner is. Zij proberen geld te 

verdienen door loten of fruit te verkopen, maar deze inkomsten 

zijn onvoldoende waardoor het onderwijs van de kinderen er 

bij inschiet. Omdat onderwijs de basis vormt voor een betere 

toekomst steunt Lien Doi deze gezinnen. 

Voor 12 euro per maand helpt u het leven van een kind en zijn 

of haar arme familie te verlichten. Onze penningmeester maakt 

2 keer per jaar geld over naar Vietnam. Het pleeggeld, wordt 

als voorschot betaald zodat het aan de betreffende families op tijd kan worden overhandigd.  Het voorschot 

wordt betaald van het geld dat is ontvangen voor het uitvoeren van projecten. Er zijn pleegouders die 

maandelijks of per (half)jaar automatisch betalen.  Anderen doen dit maandelijks of jaarlijks.  

In verband met de afsluiting van 2016 willen de donateurs vragen na te gaan of zij de bijdrage voor 

pleegkinderen over 2016 al geheel hebben voldaan. 

Families van de pleegkinderen zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid en hulp.   

      

Nieuwsbrief per e-mail? 

Deze nieuwsbrief wordt met de post verzonden. We kunnen ons voorstellen dat u de nieuwsbrief intussen 

liever per e-mailbericht ontvangt. Als dit het geval is verzoeken we u ons in kennis te stellen van het e-

mailaccount waaraan de nieuwsbrief verzonden kan worden. U kunt dit doen door een berichtje te sturen 

aan: info@liendoi.nl.  

 

Steun Lien Doi, zodat wij de mensen in Vietnam een eindje verder kunnen helpen? 

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Lien Doi, 

 

Roy Kraaijenoord 
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