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Beste donateurs, 

Als je vandaag door een Vietnamese stad loopt is het stadsbeeld niet anders dan een jaar geleden: druk 

verkeer met brommertjes, straathandel, winkels en terrasjes geopend en iedereen druk in de weer met van 

alles. Alleen ontbreken de toeristen vrijwel geheel. Verder draaien industrie en export van landbouw- 

producten een tandje lager.  

Door een harde lockdown in maart en april, het direct ingrijpen bij uitbraken en restricties voor mensen die 

het land bezoeken, heeft Vietnam het virus goed onder controle. Maar de impact voor de minderheden en de 

armste mensen is groot. Diegenen die in de steden en toeristische regio’s veelal ongeschoold werk deden 

keerden met de lockdown terug naar hun gezinnen op het platteland. Daardoor moesten er meer monden 

gevoed worden zonder de noodzakelijke (extra) inkomsten om schoolgeld, aanschaf zaaigoed, artsenbezoek 

e.d. te kunnen betalen. En er is niet direct weer voldoende werk in de steden of de toeristische sector. 

De vrijwilligers van Liën Doi in Vietnam zijn gelukkig gezond en hebben na de lockdown hun activiteiten 

voortgezet. Er zijn enkele projecten in voorbereiding en er worden intussen twee projecten (de bouw van 

een brug over een rivier en een waterfiltratieproject) met onze financiële steun uitgevoerd. 

Verder hebben we in overleg met onze Vietnamese vrijwilligers, besloten om de studiebeurzen te verhogen. 

De studiekosten zijn afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor studenten aanmerkelijk meer moeite hebben 

om voldoende geld voor de studie bij elkaar te krijgen. Diegene die niet op familieof een bijbaanje kan 

rekenen ziet zich gedwongen de studie af te breken. 

We werken aan een oplossing voor de allerarmste studenten. Meer hierover vind u in de bijlage: Instelling 

Studiefonds. 

 

Verder hebben we een verjaardagkalender samengesteld! U kunt de kalenderbladen bekijken op onze 

website: www.liendoi.nl  De prijs bedraagt € 20 inclusief verzending. Bestellen kan door € 20 of een 

veelvoud daarvan op rekening  NL12INGB 0000422433 te storten waarbij u aangeeft: Liën Doi Kalender en 

naam en adres vermeldt waar de kalender moet worden bezorgd. 

  

Kortom: Lien Doi gaat gewoon door met de steun voor de armste mensen in Vietnam. 

 

In de afgelopen periode hebben we extra giften ontvangen waarvoor we u bedanken. 

 

Waterproject in Muong Bang  

De mensen in Muong Bang (een dorp in 

het noorden van Vietnam) zijn erg blij 

met hun waterzuiveringsinstallatie. 

Iedere dag kunnen zij in kleine 

containers schoon water komen halen 

en zij hoeven niet meer het ernstig 

vervuilde grondwater te gebruiken als 

drinkwater. Dit project is gerealiseerd 

dankzij een gift van de gebroeders van 

den Boschstichting.  

Lien Doi 
verbonden met Vietnam 

Nieuwsbrief najaar 2020 
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Nieuwe projecten 

Een brug voor de bewoners van Viet Khai  

Viet Khai ligt in een afgelegen gebied in het uiterste zuiden van de 

Mekongdelta. Het gebied heeft vaak met overstromingen te maken. 

De bevolking leeft van het kweken en op traditionele wijze vangen 

van vis, garnalen en kleine krabben. Zij wonen langs de oevers van 

de rivier. Aan hun kant van de rivier is geen ziekenhuis, geen 

middelbaar onderwijs. Kinderen verlaten vaak vroegtijdig de 

school om mee te helpen voor het dagelijks levensonderhoud. De 

wegen zijn erg modderig en om het regionale centrum te bereiken 

is men afhankelijk van vervoer per boot. Dit vervoer is duur. De 

dorpsbewoners zijn enorm geholpen met een brug zodat ze 

eenvoudig en veilig naar de andere kant kunnen, waar wel wegen zijn aangelegd. Kosten € 4.950 

 

Schoon drinkwater voor Vo Tranh  

Vo Tranh ligt in een bergachtig gebied in het noorden van 

Vietnam. Langs het gebied loopt de rivier Ngoi Lao, een zijarm 

van de Rode rivier. Op smalle stroken langs de rivier verbouwen 

de mensen mais, rijst en kweken ze bomen. Doordat 

stroomopwaarts mijnbouw plaatsvindt zijn het rivier- en  

grondwater ernstig vervuild. De gezondheid van de mensen is 

slecht en de opbrengst van mais en rijst is met 50% verminderd 

doordat de mensen voor hun dagelijkse levensbehoeften gebruik 

moeten maken van het vervuilde water. Toegang tot schoon 

drinkwater zorgt voor betere gezondheid, wat ook de 

arbeidsproductiviteit bevordert. Kosten € 5.515 

 

Meer informatie over al deze projecten vindt u via onze website: www. liendoi.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleegkinderen 

In het artikel van het studiefonds werd het al gemeld dat het bestuur tijdens de reis door Vietnam in 

Da Lat een ontmoeting heeft gehad met zestien kinderen en hun ouders. Deze kinderen kunnen door 

de financiële ondersteuning van donateurs/pleegouders vanuit Nederland naar de lagere en/of  

middelbare school. Door de jaren heen is dit voor ruim honderdvijftig kinderen uit zeer arme gezinnen 

mogelijk gemaakt. 

De bijeenkomst vond thuis bij een van onze Vietnamese vrijwilligers plaats. Sommige kinderen 

vertelden over hun droom: welke studie zij graag willen volgen. Een meisje vertelde dat zij zeer 

gemotiveerd is om naar school te gaan en te leren en dat zij zeer goede cijfers haalt. Zij wil graag arts 

worden om daarna terug te keren naar haar dorp om daar betere gezondheidszorg van de grond te 

krijgen. Haar drijfveer komt voort uit het feit dat haar vader wegens het ontbreken van goede 

gezondheidszorg gehandicapt is geraakt. Hierdoor kan hij niet meer goed voor zijn gezin zorgen, 

waardoor haar ouders verder in de armoede zijn geraakt. Het verhaal van haar is min of meer 

exemplarisch voor de verhalen van andere kinderen. Niet dat alle kinderen allemaal zo gedreven zijn 

of zulke goede schoolresultaten behalen, maar allemaal waren ze zeer blij dat zij naar school kunnen 

gaan. Onze Vietnamese vrijwilligers begeleiden deze gezinnen en de ervaring leert dat hierdoor heel 

weinig kinderen vroegtijdig het onderwijs verlaten. 

Al lagere tijd schommelt het bestand aan pleegouders rond de vijftig terwijl de behoefte vanuit 

Vietnam veel groter is. We komen graag in contact met mensen die deze kinderen willen steunen met 

een bijdrage van € 180 per jaar via: info@liendoi.nl. 

mailto:INFO@LIENDOI.NL


 

STICHTING LIËN ĐO’I * BUYS BALLOTSTRAAT 11 3572 ZP UTRECHT * 

INFO@LIENDOI.NL REKENING NL12INGB 0000422433 * WWW.LIENDOI.NL 

                    
              

 

Instelling Studiefonds 

Alweer ruim een jaar geleden heeft een deel van het bestuur 

op eigen kosten een werkbezoek gebracht aan Vietnam om 

daar een groot aantal projecten te bezoeken. Als relatief 

nieuw bestuurslid binnen Lien Doi was deze reis voor mij de 

eerste kennismaking met Vietnam. Naast het wonderschone 

landschap, de aardige en gastvrije Vietnamezen ben ik nog 

meer dan ik al was onder de indruk geraakt van de inzet van 

onze vier vrijwilligers in Vietnam en de positieve uitstraling  

die onze projecten in de gemeenschappen teweeg hebben 

gebracht.  

Hoewel Vietnam de laatste 10 jaar als land onweerlegbaar 

een mooie economische ontwikkeling doorgemaakt heeft,  is de inzet van Lien Doi nog steeds noodzakelijk. 

Net als bij veel landen die een snelle ontwikkeling doormaken is in Vietnam het verschil tussen zeer arm en 

rijk enorm toegenomen. De armoede wordt met name gevoeld in de gebieden veraf van de grote steden waar 

met name de minderheden wonen. In deze gebieden in het noorden bij de bergvolken tot de kleine plaatsen 

in de Mekongdelta is Lien Doi actief.  

Het bestuur werd tijdens de reis door onze Vietnamese vrijwilligers in de gelegenheid gesteld om 

ontmoetingen te hebben met de door ons ondersteunde kinderen, hun ouders en studenten.  Het waren 

indrukwekkende bijeenkomsten. 

Het bestuur heeft een bijeenkomst gehad met 13  mannelijke en vrouwelijke studente, waaronder ook een 

aantal afgestudeerden. Het werd een geanimeerd gesprek. Zelf ben ik zeer onder in de indruk geraakt van 

hun weerbaarheid en kracht om alle problemen te overwinnen ten einde te kunnen blijven studeren. Helaas 

bleken financiële problemen voor een enkeling een te grote hindernis te vormen om de studie af te ronden.  

De huidige bijdrage die Lien Doi aan de studenten biedt bedraagt door de geldontwaarding, de verhoging 

van het collegegeld en het dagelijks levensonderhoud nog slechts 10% van de totale kosten.  

Brainstormenderwijs met de studenten, onze vrijwilligers en bestuur ontstond het idee voor het oprichten 

van een studiefonds.    

Wat houdt dit studiefonds in? 

Doel van het studiefonds is om een aantal studenten gedurende de volledige studie ( 4 – 5 jaar) voor een 

aanmerkelijk deel van de studiekosten (80%) te ondersteunen.  

Onze vrijwilligers in Vietnam schatten in dat de 

totale studiekosten, uitgaand van het huidige 

prijspeil en hoogte van de collegegelden, tussen 

de 1.000 tot 1.200  euro per jaar liggen. Per 

student is voor het volgen en afronden van de 

studie ongeveer 4.000 tot 5.000 euro nodig. Het 

idee achter het fonds is dat sponsoren en Lien 

Doi een storting in het fonds doen en dat na het 

afstuderen de studenten, mede afhankelijk van 

hun persoonlijke situatie en draagkracht, 

gedurende een periode van ongeveer 5 jaar een 

bedrag terugstorten in het fonds.  

Plan van aanpak 

a. Voor de huidige studenten verdubbelen we de toelage.  De beurs is op dit moment te beperkt. Door de 

tegemoetkoming te verhogen naar 20% van de totale studiekosten vergroten wij de balans in 

tijdbesteding tussen studie, werk en ondersteuning van familie of gemeenschap. Dit is mede gewenst 

omdat ook het werk in Vietnam onder druk staat door het Corona virus. Er komen bijvoorbeeld bijna 
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geen toeristen meer het land in waardoor het steeds moeilijker wordt om baantjes te vinden. Deze 

verhoging willen wij financieren uit de algemene giften van donateurs. 

b. Daarnaast willen wij vergelijkbaar met de werkwijze voor onze pleegkinderen een aantal studenten 

koppelen aan een of meer sponsoren die garant willen staan voor de studiekosten. Mede afhankelijk van 

het aantal sponsoren dat zich meldt,  vragen wij onze vrijwilligers in Vietnam om studenten voor te 

dragen. Uitgangspunt voor ondersteuning is dat de student zijn familie of gemeenschap zelf geen 

financiële middelen heeft  voor de studie, hij of zij  een voorbeeldfunctie heeft of kan vormen voor de 

gemeenschap waardoor kinderen enthousiast worden om zelf naar school te gaan en eventueel verder te 

studeren. De gesponsorde student tekent vooraf een intentieverklaring waarin staat dat hij/zij gedurende 

vijf jaar na behalen van het diploma, afhankelijk van het beschikbare inkomen, een bedrag stort in het 

fonds. 

c. Naast bovengenoemde initiatieven probeert Lien Doi in Nederland een startkapitaal vanuit een of 

meerdere fondsen in Nederland te verwerven om de ondersteuning van zoveel mogelijk studenten door 

dit studiefonds mogelijk te maken.  

Maakt u het studiefonds mede mogelijk!! 

Elke eenmalige of periodieke bijdrage aan het studiefonds is een stap in de totstandkoming van het fonds.  

De bijdrage kan  het verschil maken waardoor de jongeren de mogelijkheid wordt geboden voor henzelf 

maar ook voor hun gemeenschap de cirkel van armoede te doorbreken. Elke storting op onze bankrekening 

NL12INGB0000422433 o.v.v studiefonds is van harte welkom. 

Nog mooier is het als u een sponsorship wilt aangaan met een voorgedragen student(e). Ikzelf neem de 

handschoen op en ben bereid om de helft van de kosten voor de eerste student op mij te nemen. Wie volgt! 

U kunt zich aanmelden voor het sponsorship via emailadres studiefondsLienDoi@gmail.com 

 

 

Ignace van der Steen  

bestuurslid pleegkinderen en studiefonds Lien Doi. 
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