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Beste donateurs en pleegouders, 

Bijna veertig jaar geleden (oktober 1989) werd Lien Doi opgericht door Bets Ahsmann, Ria Ahsmann en 

Jos Zengerink. Lien Doi, vaak vertaald met ‘solidariteit’ drukt precies uit waar Lien Doi voor stond en 

staat: steun voor de allerarmsten in Vietnam voor een betere toekomst. De oprichters konden niet 

vermoeden dat nu veertig jaar na de start de stichting nog springlevend is. 

Dankzij uw steun heeft Lien Doi veel bereikt: ruim vijfhonderd kinderen hebben (vervolg) onderwijs 

kunnen volgen waarvan een aantal tot en met de universiteit, 25.000 mensen beschikken nu over gezuiverd 

water, ruim 10.000 mensen beschikken over stenen huizen, er zijn scholen en gemeenschapshuizen 

gebouwd, er zijn tal van weggetjes aangelegd naar de doorgaande wegen, er zijn bruggen gebouwd over het 

water en is er microkrediet beschikbaar gesteld aan ruim 500 vrouwen. Misschien geen enorme getallen als 

we de totale bevolking van Vietnam in aanmerking nemen, maar voor de toekomst van deze 

gemeenschappen van onschatbare waarde als we af gaan op de resultaten zoals die in deze en eerdere 

Nieuwsbrieven en op de website zijn vermeld. 

Met de economie in de steden en regio’s met veel toeristen gaat het goed. Maar in de Mekongdelta en het 

Centrale Hoogland leven nog steeds grote gemeenschappen geïsoleerd buiten beeld van de overheid. Hun 

armoede is groot en de kans om hieruit te ontsnappen zonder steun van buiten is nihil. Buiten Lien Doi zijn 

er weinig organisaties die iets voor deze mensen doen. 

Wij, maar vooral alle Vietnamezen die met uw steun zicht op een beter bestaan hebben gekregen danken u 

zeer. Wij hopen dat u ook in de toekomst een bijdrage wilt blijven leveren aan hún toekomst.. 

 

Nieuwe projecten 
Onze vrijwilligers uit Vietnam hebben ook in de tweede helft van 2018 weer mooie projecten 

aangedragen. Graag stellen we ze aan u voor: 

10 huisjes voor arme families langs het Cau Quan kanaal in de provincie Ben Tre (Mekong Delta) 

De mensen die hier wonen leven onder heel zware levensomstandigheden. Zij leven van de vangst van vis, 

krabben en slakken. Ze werken hard maar hebben nauwelijks genoeg geld voor hun dagelijks leven.  Zij 

hebben geen grond om een huis op te bouwen en kunnen geen gebruik maken van de sociale woningbouw in 

Vietnam. Met name in het  regenseizoen leven ze in zeer gevaarlijke omstandigheden, hun huizen zijn 

gemaakt van bamboe en touw. Hun levensomstandigheden zullen worden verbeterd door veilige stenen 

huisjes. Vandaar het verzoek aan Lien Doi voor het bouwen van 10 huisjes voor de allerarmsten in dat 

gebied. Kosten: € 5.600 

 

Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte. Ten noorden van Hanoi in 

Tien Kien, Tan Hop en in Xuan Ai Parish hebben de mensen geen zuiver 

drinkwater. Het is een bergachtig gebied. Zij halen water uit putten, soms wel 

van 10- 15 meter diep. Maar het grondwater is erg vervuild en niet geschikt 

voor het bereiden van voedsel. De regering heeft waterleidingsysteem 

aangelegd maar dat bereikt deze mensen niet. Zuiver water kopen is te duur 

voor hen; dus drinken zij het onzuivere bronwater, met het gevolg dat veel 

mensen ziek worden. Daarom het verzoek voor het bouwen van een 

waterfiltersysteem in deze gebieden. 

Lien Doi 
verbonden met Vietnam 

Nieuwsbrief najaar 2018 
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Afhankelijk van de omstandigheden bedragen de kosten rond de 5100 

euro.  

Een betonnen weg voor de bewoners van Tan Thanh Moi. 

Dit dorp ligt in de provincie Ca Mau aan een rivier in een mangrove gebied. 

De mensen leven van de vangst van garnalen en krabben. In het dorp is alleen 

een lagere school. Voor ziekenhuis, vervolgonderwijs en de markt moet men 

naar een stadje 20 km verderop. Maar er  is 

geen wegverbinding dus moet men per boot 

wat erg duur is. Daarom hun verzoek voor 

een betonnen weg. De kosten zijn € 4.460.  

Twee bruggen voor de dorpjes Go Cong B en Thanh Dam A  

Beide dorpen in de provincie Ca Mau liggen aan een rivier. Zij kweken 

garnalen en anderen leven van de vangst van krabben, schelpdieren en visjes 

die ze verkopen aan de kwekerijen.  De opbrengst is schaars. De dorpen 

liggen in een afgelegen gebied en hebben alleen een lagere school. Velen zijn 

analfabeet. Voor vervolg onderwijs, het ziekenhuis en de markt  moeten ze 

naar de overkant van de rivier. De boottocht is te duur voor hen. Daarom het 

verzoek om voor beide dorpen een brug te bouwen. Zodat hun 

levensomstandigheden zullen verbeteren.  De kosten € 8.550. 

Ondersteuning voor de bloemenkwekerij in Dalat City 

Deze kwekerij is opgericht door de Franciskanen in 1998, en geeft werk aan meer dan 50 mensen, 

merendeel vrouwen, uit de omgeving. Zij zijn gespecialiseerd in 

het kweken van bloemenzaden. Zij hebben behoefte aan nieuwe 

apparatuur en machines om goede zaden te kunnen ontwikkelen. 

Ook de kas moet worden verbouwd. De franciscaanse kwekerij 

heeft een eigen positie op de binnenlandse markt voor de verkoop 

van chrysanten. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 

gemeenschap. De kosten € 6.080 

Voor meer info kijk op onze website: www.liendoi.nl 

 

Pleegkinderen 

 

Lien Doi ondersteunt op dit moment 68 pleegkinderen. De kinderen die wij ondersteunen zijn 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 niet werkt bijvoorbeeld door ziekte of waarvan een van de 

ouders is overleden. 

Afgelopen maand ontvingen we het bericht dat een van de pleegkinderen op zijn vijftiende is overleden. 

Triest en wij leven mee met de familie. In soortgelijke situaties steunen we de familie nog een periode om bij 

te dragen in de extra lasten die dit met zich meebrengt. 

In de loop van dit jaar hebben zes kinderen de leeftijd van 18 jaar bereikt. Daarmee stopt voor hen het 

programma. Een aantal van hen heeft de middelbare school- of vakdiploma behaald.  

Na overleg met onze vrijwilligers in Vietnam hebben we nu ruimte om tien nieuwe pleegkinderen tot het 

programma toe te laten. Het is namelijk belangrijk dat de kinderen zich in of rond een dorp bevinden en er 

iemand is die contact met kinderen en ouders kan onderhouden in de jaren dat zij worden gesteund. 

In de loop van 2019 zal het programma verder worden uitgebreid als zich voldoende pleegouders melden. 

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 of stuur een email naar info@liendoi. 
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