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Beste donateurs van Lien Doi, 

Afgelopen maand hebben we met eigen ogen kunnen zien wat er met uw bijdrage is gerealiseerd. Met een 

deel van het bestuur zijn we drie weken door Vietnam getrokken samen met de Vietnamese vrijwilligers. 

Een deel van u heeft ons gedurende de reis kunnen volgen via de Facebookpagina van Liën Doi via de link: 

https//www.facebook/lien.doi. We hebben een groot aantal projecten bezocht en zijn onder de indruk wat 

met onze beperkte middelen bereikt is. Vrijwel zonder uitzondering blijkt uw bijdrage gebruikt voor het doel 

dat we nastreven: steun aan de armste mensen in Vietnam voor een beter leven.  Of het nu gaat om schoon 

drinkwater, huisjes bouwen, een weg aanleggen,  het verstrekken van microkrediet, een bijdrage voor 

schoolgang van kinderen of een studiebeurs voor studenten; iedereen die door ons is gesteund meldt dat zij 

profiteren van de steun en dat dit een positieve invloed heeft op hun zelfvertrouwen. Onze waardering voor 

het werk van de Vietnamese vrijwilligers is nog groter geworden, omdat we gezien hebben onder welke 

omstandigheden zij hun werk moeten doen. We hebben bijvoorbeeld ervaren hoe moeilijk het kan zijn om 

etnische groepen te bereiken. Vietnam is een prachtig land, maar niet alles is zoals het lijkt. Onder de 

oppervlakte is een behoorlijke spanning aanwezig die voortkomt uit conflicten uit het verleden en de grote 

verschillen tussen arm en rijk. 

Eens te meer zijn we er van overtuigd dat onze steun zin heeft! 

Roy Kraaijenoord, voorzitter 

 

Drie waterzuivering projecten in het noorden van Vietnam uit 2018 zijn klaar.     

Water uit de bergen wordt 

opgevangen en via een 

leiding naar een groot vat  

gevoerd. De 

waterzuiveringsinstallaties 

zijn vergelijkbaar. De 

mensen halen schone water 

op in kleine vaatjes. Kinderen drinken het bij de opvang. 

 

De veerboot in Yen Bai die we in 2011 hebben 

gefinancierd vaart nog steeds!! voor het overbruggen 

van de rode rivier. Kinderen en volwassenen moesten de gevaarlijke rivier in 

kleine bootjes oversteken om gebruik te maken van voorzieningen aan de 

overkant van de rivier.  

 

In de provincie Lai Chau hebben we voor het dorp 

Ta Mung een multifunctioneel huis gefinancierd. 

Deze ruimte is enkele weken terug in gebruik genomen. 

We worden ontvangen met liedjes, gezongen door 

enkele kinderen. De ruimte zal worden gebruikt voor 

zang en dansactiviteiten, voor bijeenkomsten en er zal les gegeven worden in de 

eigen taal en cultuur. 

 

Lien Doi 
verbonden met Vietnam 

Nieuwsbrief najaar 2019 

 
 

mailto:INFO@LIENDOI.NL
mailto:INFO@LIENDOI.NL


    2 

 

STICHTING LIËN ĐO’I * BUYS BALLOTSTRAAT 11 3572 ZP UTRECHT * INFO@LIENDOI.NL 

REKENING NL12INGB 0000422433 * WWW.LIENDOI.NL 
                    

 

STICHTING LIËN ĐO’I * BUYS BALLOTSTRAAT 11 3572 ZP UTRECHT * INFO@LIENDOI.NL 

REKENING NL12INGB 0000422433 * WWW.LIENDOI.NL 
                    

In Da Lat hebben we in 2018 apparatuur gefinancierd  voor 

een bloemenkwekerij. Hier werken zo’n 25 mensen die niet via 

normale kanalen aan het werk komen. Zij veredelen zaadjes van 

chrysanten en verkopen jonge planten aan regionale afnemers. Ze 

richten zich op de verbetering van de planten. En werken samen 

met de universiteit van Da Lat. 

 

Een in 2008 in Nha Trang gestart microkrediet project voor mensen met een HIV besmetting draait 

nog steeds!! We zijn erg onder de indruk van deze sterke vrouwen en van hun vertrouwen in elkaar. Zij 

geven aan door het krediet in staat te zijn hun kinderen naar 

school te laten gaan en hun gezin te kunnen onderhouden. 

 

Even voor Nha Trang hebben we een heel vrolijk uitziende 

kinderopvang  bezocht, die Lien Doi samen met andere 

organisaties  heeft gefinancierd. De opvang ligt in een heel arm 

dorp. De reguliere kinderopvang is te duur en beide ouders 

moeten werken om te kunnen overleven. Kinderen worden hier 

opgevangen tegen een lage vergoeding. 

 

In de provincie Ben Tre in de Mekong Delta hebben we een microkrediet 

project voor mensen met een handicap bezocht. Geweldig zoals deze mensen door 

de mogelijkheid van het krediet in staat zijn hun leven weer op te pakken. Ze hebben 

kleine handeltjes zoals het verkopen van zelf gemaakte maaltijden en het verkopen 

van kippen en eieren.  

 

Ook hebben we hier het succes gezien van een 

naaiatelier, wat ruim 10 jaar geleden met onze 

steun is gestart als een klein bedrijfje en 

inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardig 

atelier waar ruim 30 vrouwen uit de omgeving  hun werk vinden.  

 

Dan hebben we voor een buurtschap van 

Long Thoi ook in de Mekong Delta een 

stuk weg gefinancierd van 1km lang. Hier wonen ruim 40 gezinnen aan. De 

weg is door de inwoners zelf aangelegd en daarnaast hebben zij een financiële 

bijdrage geleverd.  

 

 

 Pleegkinderen 

Tijdens ons bezoek aan Vietnam heeft het bestuur dankzij onze 

vrijwilligers ter plekke twee ontmoetingen kunnen hebben met 

respectievelijk 16 pleegkinderen en 13 studenten. In een apart 

schrijven komt het bestuur terug op deze inspirerende  

ontmoetingen. 
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