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Beste donateurs en pleegouders, 

 

Is Lien Doi niet een keer klaar met het werk?  

Helaas niet: nog steeds zijn er grote groepen Vietnamezen die niet beschikken over zuiver water, een huis dat 

in de regentijd droog blijft, een weggetje dat naar de regionale verbindingsweg leidt, geld om een handeltje 

op te zetten, voldoende middelen om kinderen naar school te laten gaan. Van de overheid hebben ze weinig 

te verwachten. Zonder steun hebben ze weinig kans op een beter leven. 

Voor het eerst financieren we keukenapparatuur voor arme patiënten en hun familie zodat ze over goedkope 

maaltijden kunnen beschikken. We geven geld voor bouwmateriaal  voor huizen, zorgen voor zuiver water, 

stimuleren handel via microkrediet en steunen gezinnen zodat de kinderen naar school kunnen gaan. 

Kortom er is voldoende te doen en we hopen dan ook dat u ons daarbij wil helpen! 

 

Goed Nieuws 

De verbindingsweg voor het Thanh Binh Home is klaar!! 

De kinderen kunnen nu veilig naar school en 

kunnen deelnemen aan sociale activiteiten in 

het dorp. 

 

Ook de weg langs het kanaal Cau Ngua is 

in april  2018 klaar gekomen!! 

Voor de 45 families die hier wonen is de weg een groot succes. Zij kunnen hun 

producten nu beter vervoeren. De kinderen kunnen veilig naar school en, indien 

nodig kunnen ze veilig van en naar het ziekenhuis gebracht worden, zelfs met een 

auto. 

 

Nieuwe projecten 

Onze vrijwilligers uit Vietnam hebben ook in 2018 weer mooie 

projecten aangedragen. Graag stellen we ze aan u voor: 

Waterfiltersysteem voor de Nacosa gemeenschap in Dien Bien  

De mensen uit deze gemeenschap behoren tot de etnische minderheid 

H’mong. Het dorp ligt in een bergachtig gebied en heeft een tropisch 

klimaat met koude en droge winters en natte zomers. Hun leven is zwaar. 

Het grootste probleem is gebrek aan schoon drinkwater. Het water 

uit de rivieren en bronnen is erg vervuild en bevat pesticiden afkomstig 

van landbouwgif, en dat veroorzaakt  veel ziektes. 

Daarom is een waterfiltersysteem van groot belang voor deze 

gemeenschap. Voor een bedrag van € 4950 kunnen zij een waterfiltersysteem aanleggen en zal hun 

leven enorm verbeteren  

Lien Doi 
verbonden met Vietnam 

Nieuwsbrief voorjaar 2018 
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Keukenuitrusting voor de arme patiënten van het DUC 

LINH ziekenhuis.  
Duc Linh ligt in de provincie Binh Thuan, en bestaat  uit 83 dorpen, 

met 141.279 inwoners waaronder 13 verschillende etnische 

minderheden. De infrastructuur is goed, maar in het hele district is 

slechts één ziekenhuis. Patiënten betalen voor medische zorg en 

verblijf in het ziekenhuis. De familie  moet zelf voor verzorging en 

voedsel zorgen. De armsten onder hen hebben niet genoeg geld 

om genoeg voedsel te kopen. 

De zusters van de ‘The Lover Holy Cross’en vrijwilligers willen 

voor deze mensen rijst en voedzame maaltijden koken en aanbieden 

tegen kostprijs.  

Voor de keukenuitrusting vragen zij aan Lien Doi €1.800  

Voor meer informatie over al deze projecten , zie onze website: www. liendoi.nl 

 

Privacybescherming Lien Doi 

Eind mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (kortweg AVG) van kracht geworden. Doel 

van de wet is betere bescherming van de privacy. Als een organisatie  persoonlijke gegevens verwerkt, dan 

heb je vanaf nu recht op inzage in die gegevens, wijziging van die gegevens en het recht om bezwaar te 

maken tegen de gegevensverwerking door een organisatie. 

Lien Doi verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens 

worden niet gedeeld met derden.  

Lien Doi heeft een privacyverklaring opgesteld die begin juli op de website wordt geplaatst. 

Heeft u vragen m.b.t. het privacy beleid dan kunt u zich wenden tot roy_kraaijenoord@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pleegkinderenprogramma 

Onze stichting Lien Doi en het ondersteunen van minderheden in Vietnam zijn al jaren onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. De kinderen die wij ondersteunen zijn geen weeskinderen, maar kinderen waarvan de ouders 

onvoldoende  verdienen om de kinderen naar school te laten gaan. De meeste kinderen komen uit een gezin 

waarvan één of beide ouders langdurig niet deelnemen aan het arbeidsproces of zijn overleden 

Op dit moment worden 68 kinderen door Lien Doi ondersteund. Misschien is het een druppel is op een 

gloeiende plaat, maar door de maandelijkse bijdrage van € 15 per maand kunnen deze 68 kinderen wel naar 

school tot zij 18 jaar zijn. 

Nog steeds is het pleegkinderenprogramma heel erg belangrijk, omdat het de kinderen hoop geeft op een betere 

toekomst. Daarom wil Lien Doi met inzet van nieuwe “”pleegouders” het programma uitbreiden tot circa 100 

kinderen.  

Wilt u meehelpen om deze uitbreiding van het pleegkinderenprogramma mogelijk te maken; stort dan 

maandelijks een bedrag van 15 of jaarlijks € 180 tot het aan u toegewezen “pleegkind” 18 jaar is geworden. 

Neem daarvoor contact op met Ignace van der Steen / Thea Pijnenburg en stuur een email naar info@liendoi.nl 
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