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Situatie in Vietnam

Vietnam was een van de eerste landen die begin 2020 getroffen werden
door het coronavirus. De overheid reageerde direct met beperkende
maatregelen om de verspreiding in te dammen. Desondanks beleeft
Vietnam de afgelopen maanden de zoveelste Covid-golf die ernstiger 
verloopt dan de eerdere uitbraken. Gedurende meerdere maanden zijn
grote steden in lock down geweest en is sprake van strenge

reisbeperkingen tussen provincies.
Daarnaast geldt een inreisverbod voor
alle buitenlanders waardoor het land
verstoken blijft van toeristen. 
Door dit alles was er in het derde
kwartaal van 2021 sprake van een teruglopende economie die met name 
de meest kwetsbare groepen in de samenleving hard raakt. De 
Vietnamese overheid heeft geen maatregelen genomen of kunnen nemen 
om de mensen te ondersteunen. 
Geen goed nieuws voor onze doelgroep: de allerarmsten Vietnamezen! 
Met name veelal jonge gezinnen, waarvan een deel in de steden werkt (in
de productie, bezorging, bouw, huishouding of markthandel), zijn ernstig 
getroffen door de maatregelen.

Lien Doi 2021

Ondanks deze beperkingen hebben we al onze activiteiten uitgevoerd zoals het stimuleren van de 
schoolgang en studie van kinderen en een viertal ontwikkelingsprojecten.
Het gaat daarbij om: 
 Het verstrekken van microkrediet aan 25 gezinnen in Duc Tin in zuid-west Vietnam (waarvoor we 

een bijdrage van de Haëlla stichting hebben ontvangen), waardoor deze arme mensen allerlei handeltjes 
hebben kunnen starten.

 De renovatie van het Sunflowerhouse; een kindertehuis in Nha Trang, dat na ruim twintig jaar 
onderdak geboden te hebben aan bijna 100 weeskinderen nodig moest
worden opgeknapt.

 Het vervangen van het dak van het verzorgingshuis in Khanh Hoi,
ten zuidwesten van Hanoi waardoor de ruim 20 ouderen niet meer
geplaagd worden door lekkage en vocht.

 Het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie waardoor de 350
bewoners van Hua Sim in het uiterste noordwesten van Vietnam minder
risico lopen op ziektes.

Daarnaast hebben we tijdens de lock down noodhulp verstrekt in Saigon.
Het ging daarbij om voedselpakketten voor mensen die hun werk en soms
ook hun huisvesting in goedkope motels zijn kwijtgeraakt. 
Als laatste hebben we een Studiefonds gevormd om studenten te helpen die
niet in staat zijn hun studie te betalen. Onder het kopje ‘Scholieren en s
studenten’ wordt dit initiatief verder toegelicht.
Er is nog een project waarvoor we op dit moment financiën werven: een
gemeenschapshuis voor een geïsoleerde H’mong gemeenschap in de bergen ten noordwesten van Hanoi.
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Geen geringe prestatie, met name voor onze vrijwilligers in Vietnam. Zij zijn door de strenge maatregelen 
net zo hard als anderen getroffen. Een vrijwilliger verloor bijvoorbeeld tijdelijk haar werk en daarmee ook 
haar inkomen zonder enige tegemoetkoming.    
We hebben dit allemaal kunnen doen dankzij uw giften. Dank daarvoor.

Nieuwe project

Multifunctioneel huis in Ben Lenh in Noord Vietnam.

De gemeenschap Ben Lenh telt 380 inwoners. Zij behoren 
tot de H’mong, een van nature nomadisch volk. Ze leven 
hoog in de bergen en verbouwen rijst, hebben wat vee en 
leven verder van de opbrengst van het kappen van bos. 
Sinds 1990 heeft de regering verordonneerd dat zij zich 
moeten settelen. 
De behuizing is erg eenvoudig en kwetsbaar gedurende 
regenperiodes. Het dorp is moeilijk bereikbaar, verkeer 
moet over smalle onverharde paden. Er is geen medische 
post.
De meeste ouderen zijn ongeletterd en hen is niet geleerd 

hoe zij op een plaats landbouw kunnen bedrijven. Er wordt jong getrouwd en de gezinnen zijn meestal 
groot. Mannen werken vaak als arbeider in grote steden en komen af en toe om wat geld bij het gezin achter 
te laten.
Het dorpje heeft een klaslokaal voor basisonderwijs. Een grote wens van de bewoners is te kunnen 
beschikken over een gemeenschapshuis, waar (kleine)
kinderen kunnen worden opgevangen zodat ouders kunnen
werken. Daar kunnen jongeren cursussen volgen over
hygiëne, gezondheid, opvoeding, landbouw, ed., zodat ze
beter zijn toegerust op hun leven in dit gebied. Daarnaast
kunnen er culturele activiteiten worden georganiseerd voor
de gemeenschap.

De totale kosten bedragen 393.101.000 VND (ongeveer €
15.100) waaraan de dorpsbewoners zelf  193.101.000 VND
(€ 7.400)  bijdragen. Aan Lien Doi is een bedrag van
200.000.000 VND (€ 7.700) gevraagd. 

Voor meer informatie over alle projecten , zie onze website: www. liendoi.nl

Scholieren en studenten
Alle activiteiten om de schoolgang van kinderen en studie voor kinderen uit arme gezinnen mogelijk te 
maken zijn dit jaar uitgevoerd. Het volgen van onderwijs en kunnen studeren is een van de belangrijkste 
manieren om aan de armoede te ontsnappen. 
Er zijn ruim 50 kinderen gesteund die tot zij 18 jaar zijn geworden naar school  kunnen gaan. Daarnaast 
hebben 26 studenten een beurs ontvangen. Bij 20 studenten gaat het om het schenken van het collegegeld (€ 
210 per jaar gedurende 4 jaar). Zes studenten krijgen alle studiekosten vergoed (gemiddeld  € 500 gedurende
4 á 5 jaar) omdat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om via leningen bij familie of bijbaantjes een deel 
van hun studie te betalen. Omdat deze studenten anders niet kunnen studeren hebben we besloten om hen 
een hogere beurs aan te bieden. Deze studenten hebben de intentie uitgesproken om na hun studie gedurende
een aantal jaren geld aan Lien Doi te doneren waardoor nieuw studenten gesteund kunnen worden. 
Na een proefperiode willen we dit initiatief uitbouwen zodat meer studenten hiervan kunnen profiteren. 

   2



STICHTING LIËN ĐO’I * BUYS BALLOTSTRAAT 11 3572 ZP UTRECHT *
INFO@LIENDOI.NL REKENING NL12INGB 0000422433 * WWW.LIENDOI.NL

                   

De pandemie heeft ook in Vietnam een enorme impact voor scholieren en studenten. 
Door het wegvallen van inkomsten kunnen steeds meer arme gezinnen niet meer rondkomen met alle 
gevolgen voor hun schoolgaande kinderen. Kinderen moeten
meehelpen om geld te verdienen en dreigen daardoor niet meer
naar school te gaan.
De studenten hebben last van de terugval van de economie.
Door het wegvallen van toerisme zijn veel bijbaantjes vervallen
die zij in de toeristenbranche en horeca hadden. Een van de
studenten geeft bijvoorbeeld aan dat haar ouders door de
pandemie hun werk verloren hebben en daardoor niet meer
kunnen bijdragen in haar studiekosten. 

Naast het wegvallen van inkomsten vormen de covid maatregelen op de Hoge Scholen en Universiteiten een
belemmering om de studie goed te kunnen vervolgen. Er is bijvoorbeeld sprake van online onderwijs, maar 
veel wijken en gezinnen beschikken niet over een betrouwbaar internet waardoor studenten colleges missen.
Ook leidt de lock down tot isolatie en meer psychosociale problemen bij studenten.

Kortom: Steun aan de scholieren en studenten is nu meer dan nodig. De coronacrisis is voor hen ontzettend 
voelbaar. 

Wilt u bijdragen dan kan dat door te doneren aan: Stichting Lien Doi, :IBAN NL12INGB0000422433 o.v.v 
scholieren-studiefonds.

Een kind de kans bieden om tot zijn / haar 18e levensjaar naar school te gaan kan ook door een 
schenkingsovereenkomst af te sluiten waarbij u voor tenminste vijf jaar 180 euro per jaar toezegt te doneren 
(welk bedrag aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen).

Het steunen van een student gedurende zijn / haar studie kan door 210 of 500 euro te doneren eveneens voor
een periode van minimaal vijf jaar. Ook hier geldt dat de gift via een schenkingsovereenkomst volledig 
aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Extra kalenders
De verjaardagkalender die we eind vorig jaar hebben uitgebracht is door
ruim dertig donateurs besteld. We hebben extra exemplaren laten drukken.
De kalender kunt u bekijken op onze website: www.liendoi.nl   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 afgeleverd.
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