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1. Voorwoord
Lente 2022: lock downs zijn er niet meer, de QR-code is behoudens voor bezoek aan
sommige buitenlandse locaties niet meer nodig en we bewegen ons weer vrij. Het is
alweer moeilijk voor te stellen dat deze beperkingen in 2021 het leven in Nederland
bepaalden.
Ondanks alle serieuze ongemakken waar wij mee te maken hadden, verschilde onze
situatie significant van die in Vietnam.
Vietnam werd in 2021 getroffen door lock downs die langdurig en hard waren en vrijwel
alle provincies steden en dorpen in het land raakten. Van het ene op het andere moment
waren wijken, dorpen of gebieden van de buitenwereld afgesloten en mocht niemand
meer het gebied uit. Universiteiten en hoger onderwijs schakelden over naar e-learning;
een groot deel van het overige onderwijs werd maandenlang gesloten.
Voor de arme Vietnamezen waarop Lien Doi zich richt, betekende het: geen werk meer,
geen inkomsten, vaak ook geen dak meer boven je hoofd en geen eten.
Onze Vietnamese vrijwilligers werden door de maatregelen ook enorm beperkt in hun
mogelijkheden. Ondanks dit alles zijn zij in staat geweest het werk van Lien Doi voort te
zetten. Studiebeurzen werden verstrekt, de pleegkinderen en hun ouders werden
gesteund zodat zij, voor zover er onderwijs was, konden deelnemen. Daarnaast zijn er
vijf nieuwe projecten gesteund: microkrediet voor dorpsbewoners in het midden van
Vietnam, schoon water voor enkele dorpen in het noordwesten, de reparatie van het dak
van een verzorgingshuis, de renovatie van een kindertehuis, de noodhulp voor mensen
die tijdens een lock down in Ho Chi Minhstad vast kwamen te zitten, hun werk verloren
en geen eten meer hadden.
Geen geringe prestatie! Onze waardering voor het werk van de Vietnamese vrijwilligers is
groot.
Gelukkig zijn de vooruitzichten voor Vietnam in 2022 vooralsnog beter. De
coronabeperkingen zijn vrijwel opgeheven: scholen en universiteiten zijn weer geopend,
mensen kunnen weer reizen voor hun werk en handel, economische activiteiten worden
weer hervat. Wel blijft onzeker in hoeverre mondiale problemen gaan ingrijpen op het
ingezette herstel van de samenleving en economie. De ervaring leert dat bij nieuwe
neergang de arme Vietnamezen weer verder op achterstand raken en onze hulp meer
dan ooit nodig zullen hebben.
Vietnamezen die het noodlot treft, kunnen blijven rekenen op onze steun. Lien Doi gaat
er in 2022 samen met u weer hard tegenaan om de positie van deze mensen te
verbeteren.
Wij danken u voor uw steun in 2021.
Bestuur Stichting Lien Doi
Roy Kraaijenoord, voorzitter
Hong Vu, secretaris
Marco Ahsmann, penningmeester
Jet Lourens,
Anja Hoffmann
Annemieke Doumen
Edwin Borghs
Ignace van der Steen
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Te
xtiel atelier in Long Thoi. Dit project is in 2011 gestart met
een bijdrage van Liën Doi. Het startte met 10
alleenstaande moeders. Intussen biedt het werk aan ruim
35 vrouwen.

2. Organisatie
DOELSTELLING
De Stichting Lien Doi heeft als doelstelling: mensen helpen uit armoede omhoog te komen. Deze doelstelling realiseert Lien Doi, door:
a

het ondersteunen van microkredietprogramma’s voor bijvoorbeeld etnische minderheden in achtergebleven gebieden, zodat ze zaaigoed, kunstmest en dieren
kunnen aankopen of kleine investeringen in een handeltje kunnen doen;

b

het helpen bouwen of opknappen van schoollokalen; het helpen oprichten van bibliotheken voor jongeren;

c

het opknappen en bouwen van huizen en scholen;

d

het “uit de put helpen” van de meest door armoede getroffen gezinnen en het bestrijden en voorkomen van onderontwikkeling, onder meer door het verstrekken
vanuit Nederland van geld aan gezinnen voor schoolgeld en studiemateriaal waardoor kinderen en jongeren lager en middelbaar onderwijs kunnen volgen;

e

het verstrekken van beurzen aan jongeren uit de armste groepen van de bevolking zodat zij kunnen studeren.

Ook stelt Lien Doi zich ten doel bij te dragen aan het verbeteren van gezondheid en veiligheid, via:
a. materiaal voor verharde (verbindings-) wegen en bruggen, zodat kinderen veilig naar
school kunnen, zieken naar de dokter, volwassenen met hun rijst, dieren en handel naar
de markt enz.
b. schoon-water-programma’s: waterputten en–pompen en zuiveringsinstallaties;
c. het in individuele gevallen vergoeden van dokters- en medicijnkosten.
ORGANISATIE
De Stichting Lien Doi heeft haar thuisbasis in Nederland. Het bestuur van de Stichting
bestaat in Nederland uit acht (onbezoldigde) bestuursleden, die (zoveel mogelijk op gelijkwaardige basis) samenwerken met de medewerkers in Vietnam.
In Nederland worden gelden geworven voor ontwikkelingsprojecten in Vietnam. De medewerkers in Vietnam, voor het gemak aangeduid met Lien Doi Vietnam, dragen projecten ter financiering voor aan het bestuur van Lien Doi. Het bestuur van Lien Doi beslist
vervolgens over de toekenning van de financiën en maakt het geld over aan Lien Doi
Vietnam.
Lien Doi Vietnam geleidt de gelden door naar de goedgekeurde projecten, ziet vervolgens
toe op de uitvoering van de projecten en draagt zorg voor rapportage van de resultaten
aan het bestuur van Lien Doi.
Lien Doi is erkend als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent
dat een gift aan Lien Doi aftrekbaar is conform de regels van de Belastingdienst.
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3. Activiteiten
Het aantal projecten dat we u in 2021 voor ondersteuning voorlegden, is ten opzichte
van 2020 gestegen van twee naar vijf. In 2021 bleef het aantal projecten achter op die in
de jaren voor 2020. Corona belemmerde ook in Vietnam de contacten en het reizen en
daardoor konden onze vrijwilligers moeilijk potentiële projecten bezoeken en voordragen.
Zoals u van ons gewend bent, schetsen we in het jaarverslag een beeld van deze
projecten en geven we weer hoe uw donaties zijn besteed. Verder besteden we in dit
hoofdstuk ook aandacht aan de uitgaven voor pleegkinderen en de studenten.

3.1

PROJECTEN

1. Waterzuiveringsinstallatie voor de gemeente Chung Chai in Hua Sim

Dorpsbewoners tappen schoon water in containers

Het eerste project dat we in 2021 kregen voorgelegd en hebben ondersteund, was een
project in de gemeente Chung Chai. Chung Chai ligt in het noorden van Vietnam, in het
grensgebied met Laos en China, op ongeveer 750 km van Hanoi en 250 km van Dien
Bien. Chung Chai is een gebied waar je als toerist niet zomaar naar toe kunt reizen.
Alleen met toestemming van de overheid mag je dit gebied in.
In dit gebied wonen in totaal vijf groepen van etnische minderheden. De ontwikkeling
van de bewoners is laag en het leven is mede hierdoor zwaar. Ook de landbouw waar de
bewoners zich op moeten richten, levert te weinig op om van te leven. Helaas is er geen
geld en technologie beschikbaar om verbeteringen in de opbrengst van landbouw te
realiseren.
De bewoners zijn voor het water dat ze gebruiken aangewezen op het water uit de
bergen. Dat water gebruiken de bewoners als drinkwater, maar ook om zich te wassen.
Door klimaatverandering en ontbossing, en gebruik voor landbouw en vee, is het water
vervuild. Dit veroorzaakt ziektes zoals diarree, huidziektes, oogziektes en Engelse ziekte,
en maakt het toch al lastige leven nog zwaarder.
De bewoners hebben er alle belang bij dat ze gebruik kunnen maken van schoon water.
Schoon drinkwater helpt ziektes te reduceren, maakt de mensen gezonder en zorgt
ervoor dat zij beter in staat zijn om te werken.
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Het verzoek aan Lien Doi was deze mensen te helpen om een waterfilterinstallatie met
toebehoren te bouwen. De gemeente draagt daarna zelf verantwoordelijkheid voor het
functioneren van de installatie en de distributie van het water.
In het eerste jaar is het gebruik van het water gratis. Daarna wordt van de bewoners een
bijdrage van 2000 VND per fles van 20 liter gevraagd, om de kosten van elektriciteit en
onderhoud te kunnen dekken.
Lien Doi heeft met uw hulp 120.000.000 VND = € 4.426, - bijgedragen aan dit
waterproject.
2. Microkrediet voor de Chau Ro in Duc Tin
De Chau Ro is een etnische minderheid die woont in de provincie Binh Thuan in de
Mekong delta. De mensen leven van de opbrengst uit landbouw en ze hebben wat vee.
De Chau Ro beschikken over weinig land. Deels komt dat doordat de Chau Ro vaak veel
kinderrijke gezinnen hebben die het land steeds verder opdelen. Helaas hebben ook veel
families grond van de hand moeten doen om hun schulden te kunnen betalen. De meeste
families zijn daardoor uiterst kwetsbaar en afhankelijk van liefdadigheid.
Voor jongeren is hier niet of nauwelijks toekomst.
Vandaar dat de vele laag opgeleide jonge mannen hun
heil als arbeider moeten zoeken in het 300 tot 400 km
verder gelegen hoogland in de provincie Daklack of
Bao Loc.
Een toekomst als arbeider ver van huis is niet
weggelegd voor ouderen èn jonge vrouwen die voor
de kinderen moeten zorgen. Voor hen is het van groot
belang dat zij dicht bij huis een klein handeltje of een
fokkerijtje kunnen opzetten. Zij moeten daarvoor geld
lenen, maar de rente daarvoor is erg hoog. Vandaar
dat Lien Doi het verzoek kreeg hen te helpen met een
beginkapitaaltje, zodat zij hun levensomstandigheden
kunnen verbeteren.
De werkwijze voor dit zogenaamde microkrediet ziet
Een van de dorpsbewoners die met
er als volgt uit.
microkrediet een winkeltje is gestart
Er worden twee groepen gevormd. Iedere groep stelt
een secretaris aan, die zorgt dat het geld op tijd wordt
afgelost, en het sparen en de rente registreert.
Ieder lid van de groep moet het geld gebruiken waarvoor het is bedoeld. Als een lid zijn
aandeel niet terugbetaalt, komt dit ten laste van de andere deelnemers.
Iedere familie ontvang per jaar 4.000.000 VND. Het terugbetalen gaat als volgt:200.000
VND per maand (€10,-) + 0,5 % rente, + 100.000 VND spaargeld.
Het spaargeld is bedoeld voor kortetermijnleningen, zoals voor mensen die naar het
ziekenhuis moeten, medicijnen nodig hebben of te maken hebben met andere grote
kosten, zoals b.v. een begrafenis. De rente voor dit type lening bedraagt dan 1%.
Aan Lien Doi werd een bijdrage gevraagd van 109.000.000 VND = € 4020,Hiermee werden 25 mensen geholpen met ieder een krediet van 4.000.000 VND en een
aanbod van drie trainingen om de werkwijze goed onder de knie te krijgen.
Onze bijdrage werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Haëllastichting. Zij
hebben een bedrag gedoneerd van € 1500,- De rest van het bedrag werd aangevuld uit
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de algemene middelen van Lien Doi. Dit project is pas in maart ‘22 van start gaan. De
corona epidemie was reden voor de vertraging.
3. Renovatie van verzorgingstehuis Tu An in Knan Hoi
Het Tu An verzorgingstehuis in Knan Hoi bestaat sinds 2003 en is bestemd voor oudere,
hulpbehoevende mensen, die geen familie hebben of waarvan de familie niet is staat is
om voor hen te zorgen. Voorheen zwierven deze mensen soms op straat en probeerden
ze via de verkoop van loten of bedelen in leven te blijven.
Een boeddhistische non trok zich het lot aan
van deze doelgroep aan en stichtte dit huis
bijna 20 jaar geleden. Om de boel draaiende te
houden was zij en andere nonnen vooral
afhankelijk van donaties. Aanvankelijk woonden
er 27 ouderen. Toen het hulpverzoek ons
bereikte, woonden er nog maar 14 mensen
tussen de 68 en 93 jaar. De reden voor de
verminderde bezetting was dat het huis in zeer
slechte staat verkeerde: muren waren
gescheurd, het dak lekte, deuren en meubels
rotten weg. Na elke regentijd verslechterde de
Situatie voor de renovatie
toestand verder.
De donaties die de nonnen kregen, waren onvoldoende om het hele huis op te knappen.
Vandaar de vraag aan Lien Doi voor een bijdrage om het huis op te knappen, om zo oude
mensen een goede oude dag te bezorgen in een liefdevolle omgeving.
Op het totale kostenplaatje van 126.940.000 VND werd een bijdrage van
100.000.000.VND = € 3.670, - van Lien Doi gevraagd. De rest van de kosten werden
betaald door plaatselijke donateurs.
4. Renovatie van het Sunflower House in Nha Trang City
Nha Trang is een havenstad aan de kust
van Zuid-Vietnam, ongeveer 400 km
van Ho Chi Minhstad.
In 1993 werd hier voor de kinderen die
in extreem moeilijke omstandigheden
verkeren, het Sunflower House
opgericht. Op dit moment biedt het huis
opvang aan 26 wezen èn ook een
liefdevolle opvang aan kinderen waarvan
de ouders in de gevangenis zitten.
Kinderen die in het Sunflowerhuis wonen.

De kinderen wonen daar en volgen een
opleiding, zodat ze in de toekomst een
zelfstandig leven kunnen leiden. Dat gebeurt met succes. Sinds de oprichting hebben
inmiddels 73 kinderen het huis verlaten en zij hebben allen een goede baan gevonden.
Het huis wordt grotendeels gefinancierd door de kloostergemeenschap SVD in Vietnam
en incidenteel ontvangt het huis bijdragen van sponsors. De financiële situatie is niet al
te rooskleurig. Eerder (in 2015) heeft Lien Doi al eens een bijdrage geleverd voor de
bouw van een ruimte en aankleding van een bibliotheek.
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In november 2017 heeft de storm grote schade aangericht aan het dak en de plafonds
van het weeshuis. In de afgelopen vier jaar heeft men geprobeerd om dak, plafonds,
muren en de elektrische installatie provisorisch te repareren, maar dat bleek niet
voldoende. De middelen zijn beperkt en de prioriteit ligt vooral bij het levensonderhoud
en het onderwijs van de kinderen. De verslechtering van de economische situatie als
gevolg van corona, hebben de druk op de toch al beperkte middelen verder vergroot.
Voor het opknappen van het huis zijn daardoor geen middelen beschikbaar. En dat maakt
het allemaal steeds nijpender. Gedurende de regentijd waaien delen van het dak af, en
zijn er lekkages. De plafonds lopen vol water en komen naar beneden, en de elektriciteit
kan in delen van het gebouw niet meer worden gebruikt. Dit alles leidt tot ziekte en
gevaar voor de kinderen. Renovatie van het huis was daarom harder nodig dan ooit!
De kloostergemeenschap die het huis heeft laten bouwen, was zelf in staat ongeveer de
helft van de kosten van de renovatie te betalen.
De totale kosten van de renovatie bedroegen circa € 8.400, -. Daarvan droeg de
kloostergemeenschap zelf € 4.000, -. Het restant van € 4.470.- werd betaald door Lien
Doi.
5. Noodhulp Ho Chi Minhstad
De coronasituatie in Vietnam was in 2021 op
sommige momenten erg slecht.
Er was sprake van een grote toename van het aantal
besmettingen, zieken en sterfte door corona. Begin
september 2021 waren officieel ruim 560.000
besmettingen en ruim 15.000 doden geregistreerd.
Het feitelijke aantal ligt vermoedelijk aanzienlijk
hoger.
Een en ander leidde tot een lockdown in het hele
land. In de steden en verstedelijkte regio’s zijn
wijken afgesloten van de buitenwereld. Het toerisme
kwam geheel tot stilstand en een deel van de
productie en handel stopte ook. Dat had ingrijpende
Wijkafsluiting
gevolgen voor onze doelgroep (de armste mensen)
met name in de steden. Mensen hebben hun werk
verloren, kunnen niet naar hun familie of gezin op het platteland reizen, hebben soms
deels hun huisvesting verloren en lopen bedelend over straat.
Onze vrijwilligers in Ho Chi Minhstad
hebben samen met een aantal andere
vrijwilligers voedselpakketten samengesteld
voor gezinnen die geen inkomsten meer
hadden. De voedselpakketten kostten
ongeveer € 10 voor een gezin, waarvan
men dan een week kon leven.

Gezin met noodrantsoen
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Lien Doi heeft een bijdrage willen leveren
aan deze noodhulpen en een bedrag van
€ 1.000 bijgedragen. Hiermee hebben we in
ieder geval 100 gezinnen verder kunnen
helpen.

3.2 KINDEREN EN STUDENTEN
3.2.1. Kinderen
Ondanks de grote impact die de lockdowns
zowel in Nederland als in Vietnam had,
heeft Liendoi Nederland de 65 families van
financiële ondersteuning kunnen voorzien
zodat de kinderen naar school konden
gaan. Eind 2021 zijn zeven kinderen 18
jaar geworden waardoor de ondersteuning
voor hen eindigde. Voor deze 7 scholieren
zijn er voor het komend jaar (2022) weer
7 nieuwe kinderen voorgesteld door Lien
Doi Vietnam.
De pijler waarop de financiering van deze
bijdrage aan deze scholieren vanuit
Bijeenkomst met kinderen en ouders tijdens werkbezoek Nederland is gebaseerd, wordt wankel. Het
vlak voor Corona pandemie
aantal vaste donateurs dat de kinderen
ondersteunt met een jaarlijkse bijdrage neemt af en het lukt Lien Doi Nederland niet om
deze allemaal aan te vullen. Deze tendens heeft zich in de afgelopen twee corona jaren
alleen maar versterkt. Gelukkig lukt het Lien Doi wel deze middelen via incidentele giften
t.b.v. scholieren bij te passen. In 2022 komt het bestuur met nieuwe voorstellen voor
financiering van deze kinderen, via het instellen van een scholierenfonds waar mensen
niet verplicht worden jaarlijks een bedrag van € 180 bij te dragen.
3.2.2 Studenten

Algemene ondersteuning

Al jarenlang geeft Lien Doi financiële
ondersteuning aan studenten uit de
minderheidsgroepen die door de Vietnamese
overheid stelselmatig worden genegeerd. In
2021 werden 21 studenten die voortkomen
uit de scholieren ondersteuning een
studietoelage gegeven die wij --vanwege de
inflatie en de fors hogere studiekosten
hebben verdubbeld. Hiervoor heeft Lien Doi
in 2021 € 4.200 beschikbaar gesteld zodat
deze studenten minder tijd aan werk
(bijbaantjes) t.b.v. het dagelijks onderhoud
en meer tijd aan de studie konden besteden. Bijeenkomst met studenten tijdens werkbezoek
bestuur vlak voor Corona pandemie

Studiefonds
In 2021 heeft Lien Doi een nieuw fonds in het leven geroepen: het Studiefonds. Hiermee
kunnen vrijwel de gehele studiekosten gefinancierd worden van een student. Het gaat
dan om uitzonderlijk situaties waarin een student (e) de capaciteiten heeft om de
vervolgopleiding met goed gevolg af te ronden en een voorbeeldfunctie heeft in zijn of
haar gemeenschap, maar de studiekosten niet kan dragen. In 2021 is op pilot basis met
5 studenten gestart. Aan de student(e ) wordt wel gevraagd om als het mogelijk is, na
afstuderen en het starten met werk, gedurende een aantal jaren geld aan Lien Doi te
doneren om andere studenten in staat te stellen om te studeren
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4. Financiële verantwoording 2021
De omvang van de jaarlijkse donaties hangt sterk samen met het aantal (goedgekeurde)
projecten. Het aantal nieuwe projecten bleef met name door de corona-epidemie in 2021
beperkt.
De fondsenwerving is in 2021 aanzienlijk toegenomen. Dit komt mede door een gift van
een stichting die haar werkzaamheden heeft beëindigd. Deze eenmalige gift stelt ons in
staat de komende jaren een aantal projecten in Vietnam te steunen zonder hiervoor
extra middelen te werven.
Helaas is de bijdrage voor de schoolgang van kinderen lager uitgevallen wat betekent dat
wij dit tekort uit onze reserves moeten aanvullen. In 2022 wordt ingezet op vermindering
van het tekort door vermeerdering van de donaties voor de schoolgang van kinderen.
Ten slotte: de verantwoording van 2021 ziet er anders uit als 2020. 2021 Is meer
gespecificeerd, vooruitlopend op een vernieuwd financieel overzicht met ingang van
2022.

Inkomsten

2020

- Schoolgang kinderen
- Studiebeurzen
- Donaties
donaties particulieren
donaties fondsen
- Diversen

7.753,64
22.086,32
3.266,32
18.820,00
6,55

8.413,64
2.740,00
58.708,56
11.442,56
47.266,00
200,15

Totaal

29.846,51

70.062,20

2020

2021

10.980,00
744,00
4.500,00
200,00
9.852,50
26.276,50

4.880,00
372,00
3.350,00
0,00
9.293,00
17.895,00

292,99
309,09
509,82
43,51
98,41
252,51
1.706,33

277,25
157,84
625,20
304,93
290,75
0,04
1.656,01

Totaal uitgaven

27.982,83

19.551,01

Banksaldi 2021
- Betaalrekening ING
- Spaarrekening ING
- Spaarrekening ASN
Totaal

01-01-2021
992,53
12.500,00
25.006,55
38.499,08

Uitgaven
Lien Doi Vietnam
- Pleegkinderen
- Solidariteitsfonds
- Studiebeurzen
- Tet Feest
- Projecten
Subtotaal
Organisatiekosten
- Bankkosten
- Website
- Nieuwsbrief
- Representatiekosten
- Vrijwilligerskosten
- Onvoorzien
Subtotaal

Heeft u vragen: meld het ons via www.info@liendoi.nl
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2021

31-12-2021
2.003,72
47.000,00
25.006,70
74.010,42

