
Beste donateurs van Lien Doi,

Na harde lockdowns is de Vietnamese samenleving weer geopend. De drukte op straat is terug, maar 
belangrijke inkomstenbronnen zoals het toerisme en de  industrie zijn nog niet terug op het ‘oude‘ niveau. 
Beide hebben gevolgen voor de werkgelegenheid en inkomsten van de armste Vietnamezen.

Wel kunnen deze mensen (opnieuw) werk in steden zoeken om hun gezin van extra inkomen te voorzien. 

Scholieren en studenten kunnen gelukkig weer gewoon naar school, opleiding en Universiteit. Of de 
pandemie in Vietnam tot vergelijkbare problemen op mentaal en psychisch gebied leidt als hier, daarover is 
nog weinig bekend. 

Ook onze vrijwilligers hebben hun werk weer op kunnen nemen. Het betekent dat zij weer projecten in 
uitvoering bezoeken en nieuwe projectaanvragen. We hebben in de eerste helft van dit jaar twee nieuwe 
projecten ontvangen die we steunen: Een betreft een gemeenschapshuis in het H’mong dorp Ban Lehn. Het 
tweede project betreft een waterfiltratieproject voor enkele geïsoleerde dorpen in de provincie Dien Bien in 
het noordwesten Van Vietnam waarvoor we al een deel van het totale bedrag ontvangen hebben van een 
donateur.

De begeleiding van de studenten en scholieren is gedurende de lockdowns gewoon doorgegaan.

Wel hebben we hierover een vraag:

Op dit moment studeren 20 studenten met een beurs van € 200 per jaar. Het is net het zetje in de rug dat 
studenten in staat stelt om te kunnen studeren, waarbij het geen strijd is tussen studie en voldoende bijbanen.

Deze beurzen werden bekostigd uit opbrengsten van een rubbertuin in de buurt van Ho Chi Minh stad. 
Doordat een groot deel van de bomen wegens ouderdom moest worden gerooid en er nog geen nieuwe 
bomen zijn die de productie kunnen leveren, zijn er geen inkomsten meer.

Liefst willen we komende jaren deze beurzen vanuit Nederland financieren. 

Dus als u , familie of vrienden ons hiervoor wilt steunen: graag. Ieder bedrag is welkom.

Als laatste nog iets over onze website: Deze wordt vernieuwd. Een vernieuwing is
dat je vanaf nu op de kaart van Vietnam kunt zien wel project waar is of wordt
uitgevoerd. Door op de kaart te klikken zie je dan gelijk wat het project behelst. 

Ook hebben we een aantal technische aanpassingen gedaan waardoor mensen die
‘Vietnam’ of ‘ontwikkelingswerk’ en dergelijke intoetsen eerder bij Lien Doi
terechtkomen.

We hopen dat hierdoor de naamsbekendheid, maar vooral ook de inkomsten
toenemen zodat we nog meer activiteiten kunnen uitvoeren.

Nieuw projecten

* Waterfiltratieproject 

Ondanks dat het reizen in 2021 en begin 2022 in Vietnam erg moeilijk was hebben
onze vrijwilligers een nieuw project voorgesteld : Waterfiltratie systeem voor de
dorpen At Hui To in de gemeente Chung Chai. 

Deze dorpen  liggen in de provincie Dien Bien,   in noordwest Vietnam bij de
grens met Laos. 
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De mensen behoren tot een vijftal etnische minderheden, waaronder de H’Mong die uit de hoge bergen in 
dit grensgebied komen en een rondtrekkend bestaan hebben geleid. Na de oorlog moesten zij zich in deze 
dorpen settelen. Het is een erg afgelegen gebied en door het ontbreken van voorzieningen is het leven voor 
hen erg zwaar.. De hoogste prioriteit voor hen is gebruik te kunnen maken van schoon water. 100% van 
deze mensen gebruiken het water uit natuurlijke bronnen. Dit is erg vervuild door pesticide en kunstmest. 
Daardoor worden veel mensen ernstig ziek, ze hebben last van diarree, oog ziektes, infecties aan de darmen, 
huid infecties enz. De kosten voor dit project zijn: 111.819.000 VND =  € 4.690,-

* Gemeenschapshuis Ban Lenh

Uit Ban Lehn is het bericht gekomen dat ze gestart zijn  met de bouw van het gemeenschapshuis.  
Binnenkort is er dan een ruimte voor opvang van kleine kinderen, educatieve programma’s en het beleven 
van de eigen cultuur. Dit project wordt geheel gefinancierd door de Louisa stichting.   

  

Verslagen
 De waterfilterinstallatie van At Hua Sim, eveneens in de provincie Dien Bien, is aangelegd!!  6 mei 
2022 kregen we het bericht uit Vietnam!

De etnische minderheden van At Hua Sim  (H’Mong, Thai, Ha Nhi) kunnen nu ook gebruik maken van 
schoon drinkwater. Het betekent voor hen dat ziektes aan lever, nieren, ogen en huid zullen verminderen, 
dat hun immuunsysteem zal toenemen, zij gezonder worden en zo hun levenstandaard stapje bij stapje 
kunnen verbeteren. Zij zijn Lien Doi en jullie zeer dankbaar. 

Microkrediet  voor de Chau Ro in Duc Tin

In april 2022 zijn de kredieten verstrekt aan een vijfentwintig tal gezinnen die
onvoldoende inkomsten hebben om te kunnen leven! Met dank aan de Haëlla
stichting! De deelnemers zijn nu in staat een handeltje te beginnen of een simpele
fokkerij te starten.

De reparatie van het Tu An verzorgingshuis is uitgevoerd.

In januari van 2022 is het dak gerepareerd, zijn 2 keukens en 2 toiletten hersteld en
is een nieuwe ruimte gebouwd. In maart 2022 zijn
2 nieuwe watersystemen aangelegd en is een
nieuwe wateropslag gebouwd.

Na de reparatie is de situatie veel beter geworden voor de bewoners en 
hoeft men zich geen zorgen meer te maken voor het regenseizoen.

De bewoners en de nonnen zijn heel erg dankbaar voor de ondersteuning 
van dit project en wensen eenieder alle goeds. 
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Voor meer informatie over al deze projecten , zie onze website: www. liendoi.nl

‘Pleegkinderen’ wordt Scholierenfonds
De afgelopen jaren heeft het bestuur zich regelmatig gebogen over een passende vorm van ondersteuning 
aan “pleegkinderen” Wij merkten dat de koppeling van een kind aan een donateur steeds moeilijker in stand 
gehouden kan worden. 

Tot nu toe werd de schoolgang van kinderen gesteund door donateurs die zich voor langere tijd verbonden 
hebben met een kind (pleegkind). Jaarlijks kreeg de donateur (pleegouder) informatie over de vorderingen 
van het kind. Nu blijkt deze benadering niet goed meer te voldoen. Uit gesprekken die wij in 2019 in 
Vietnam hadden bleek dat de kinderen zich onder druk gezet voelden om met een onbekende uit een ander 
land hun resultaten op school te delen. Anderzijds ervaren een aantal donateurs het als een achterhaalde 
manier om kinderen te steunen door van hen een jaarlijkse verantwoording te verwachten.

Daarom besloot het bestuur van Lien Doi om met een aantal aanpassingen te komen. Vanaf nu spreken we 
over het ‘Scholierenfonds’. Incidentele en periodieke giften van de donateurs komen nu samen in het 
scholierenfonds. Bij afhaken van een donateur kan de ondersteuning van het schoolgaande kind doorlopen 
en hoeft het bestuur niet direct een kind aan een andere donateur te koppelen. Eens per jaar wordt in 
algemene zin gerapporteerd door onze vrijwilligers die ter plekke 2 keer per jaar contact onderhouden met 
het gezinslid over de voortgang van de kinderen die door het fonds gesteund worden. Voor de goede orde: 
Donateurs die het wel op prijs stellen om contact te blijven onderhouden met het kind dat door hen gesteund
wordt, kunnen dit kenbaar maken. De relatie blijft dan zoals deze nu is.

Alle donateurs die de schoolgang van kinderen steunen worden hierover komende weken geïnformeerd via 
een brief.

  

Steun Lien Doi, 
zodat wij de 
armste mensen in Vietnam kunnen helpen.
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