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International China Concern is een 
christelijke ontwikkelingsorganisatie die 
levens verandert door liefde, hoop en kansen 
te geven aan de verlaten en gehandicapte 
kinderen van China.
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VERBINDINGEN



Het is soms moeilijk, dat een van de zekerheden in 
de wereld is, dat deze verandert. Het is zeker dat we een 
aan het begin staan van verandering binnen International 
China Concern. We zijn aan het groeien, relaties aan 
het verdiepen, we werken aan onze doelen, het is alleen 
maar een natuurlijk gevolg dat hierdoor veranderingen 
ontslaan.

Soms gebeurt het snel en moeten we moeite doen om 
dit bij te houden een voorbeeld hiervan zien we in ons 
project in Samnexia.  Wat daar gebeurt is, dat er kinderen 
geadopteerd worden die nog maar net in de zorg van 
ICC opgevangen zijn, en waar we vaak veel medische 
onkosten voor hebben gemaakt, en waar we net nieuwe 
sponsors voor hebben gezocht. We moeten in dit 
project  de werkwijze van ons sponsor schap programma 
aanpassen.

Soms gaat verandering zo langzaam dat het maanden 
of jaren duurt voordat deze plaats vindt. Door de 
inzet van onze lange termijn vrijwilligers, en door hun 
bereidheid om voor lange tijd te leven in China en zich te 
binden. Heeft dit de nodige impact . Voorwaarde is, dat er 
gewerkt wordt aan het bouwen van relaties en er begrip 
voor de cultuur en omstandigheden wordt gevormd. Dat 
kan je alleen leren door in China te zijn, daar te wonen en 
te leven.

In deze editie horen we ook meer over innovatieve 

programma’s die we gebruiken om een nieuw 
sponsorschap programma te promoten, en ook over 
een unieke samenwerking in Engeland met een andere 
organisatie waar we al langere tijd mee samenwerken.

Vorig jaar bestonden we 20 jaar en keken we terug 
naar het verleden en hebben  we God gedankt voor 
alles wat Hij heeft gedaan in China. Daarop volgend 
hebben de medewerkers van ICC en ikzelf 30 dagen in 
gebed doorgebracht om zijn aangezicht te zoeken en de 
toekomst van ICC  in gebed bij Hem te brengen. Het was 
enerverend om te zien en te horen hoe God door een 
ieder heeft gewerkt en gesproken en we hopen dat dit 
realiteit gaat worden in de komende maanden en jaren.

We zijn u dankbaar voor uw trouwe steun en we 
hopen dat u dat in de toekomst ook wilt blijven doen. We 
gaan door met datgene wat niet veranderd is. Dat is onze 
visie waarin we elk verlaten en gehandicapt kind in China 
liefde hoop en kansen willen geven.

DE ZEKERHEID VAN VERANDERING

David Gotts
Oprichter en algemeen directeur
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In het interview met David Gotts in 2013, sprak 
hij kort over de nieuwe  spannende ontwikkelingen 
in het Heng Yang project. Onderdeel van de recente 
onderhandelingen met de gemeente Heng Yang is 
overeengekomen dat er een 5 verdiepingen hoog 
gebouw gebouwd  gaat worden op het welfare terrein 
waar we alle kinderen in kunnen onderbrengen. 
Twintig appartementen waar in elk appartement 6 of 8 
jongens of meisjes kunnen wonen.

De bouw verloopt voorspoedig en het zal een 
betere plek worden waar onze kinderen als in een 
familie  samen kunnen leven. De woningen zullen 
gaan lijken op de Rich Hubbard Groepshuizen die 
in 2012 geopend zijn. In deze groepshuizen worden 
onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en 
praktische vaardigheden ontwikkeld. Ze leven, leren 
en spelen samen. De kinderen worden als broers en 
zusters van elkaar. Ze wonen samen met toegewijde 
huisouders die van ze houden en voor ze zorgen.

Terwijl er druk gebouwd wordt is ICC bezig 
om te kijken naar de inrichting die nodig is om 
het een thuis te laten zijn. We hebben meubelen 
nodig zoals, bedden, tafels, stoelen, en banken, 
bedlinnen en dekens, maar ook servies en poten en 
pannen. Heel erg belangrijk is dat er met de bouw 
rekening gehouden wordt met aanpassingen voor 
gehandicapten, zoals brede deuropeningen, liften en 
toegankelijke badkamers, therapie benodigd heden en 
hulpmiddelen.

Dit is de reden waarom we de actie 20/20/20 zijn 
gestart in het 20 ste jaar van ons bestaan in 2013, 
voor elk van de 20 appartementen is ongeveer 20000 
US dollars ( +/- 15 duizend euro) voor de inrichting. 
We hebben al een aantal geweldige giften mogen 
ontvangen van mensen en organisaties en bedrijven 
van over de hele wereld. U kan ons helpen om deze 
20 appartementen te openen in Heng Yang, met uw 
hulp kunnen we de familie huizen realiseren en onze 
kinderen de kans geven om in een familieachtige 
omgeving op te groeien.

Als u meer wilt weten over dit project of 
een bijdrage wilt geven kunt u kijken op 

CHINACONCERN.ORG/20CAMPAIGN

20/20/20 CAMPAGNE IN HENGYANG

NIEUWE GROEPS 
HUIZEN



Uw ondersteuning aan een van onze kinderen geeft praktische hulp 
aan een kind, dat liefde hoop en kansen nodig heeft. Op welke ander wijze 
kunnen we duidelijk maken en laten zien wat de kracht is van het sponsor 
programma? Dat vroegen twee van de medewerkers van ICC zich af. De 
een is grafisch ontwerper en de andere amateur spelontwerper. In hun 
vrije tijd zijn ze een spel gaan ontwikkelen die we kunnen gebruiken om 
het Hand in Hand sponsor programma te promoten. Het resultaat van hun 
harde werk is het “Hand in Hand Kaartspel”.

Het Hand in Hand spel gaat over het bouwen aan gemeenschappen 
waar kinderen met een handicap een plaats en een huis in vinden. Het 
is een kleurig en grappig geïllustreerd spel waarmee het onderwerp 
makkelijker te benaderen si en over te praten. Met een eenvoudig 
kaartspel, kan je op een inzichtelijke wijze demonstreren hoe het 
sponsorschap kinderen helpt die verlaten en gehandicapt zijn en hoe deze 
kinderen kunnen herstellen nadat ze zoveel hebben moeten doorstaan.

Toen het kaartspel concept compleet was, moest er een manier 
gevonden worden om het te produceren zonder dat hiervoor geld van 
de sponsors voor gebruikt zou gaan worden. Dus het spel werd op een 
Kickstarter aangemeld en heeft  door “crowdfunding” de benodigde 
financiën geworven die nodig zijn om het te laten drukken. U kunt meer te 

weten komen over de campagne hoe we  de Kickstarter hebben gebruikt 
en een promotie filmpje van het spel zien op de ICC’s Kickstarter pagina, 
www.chinaconcern.org/kickstarter.

Het kaartspel wordt momenteel gedrukt en gaat naar allen die de 
campagne hebben gesteund en naar de nationale kantoren. Ook zullen ze 
worden uitgedeeld in onze projecten in China zodat de kinderen in onze 
projecten de kans krijgen om dit kaartspel te spelen.

Het basis spel is geschikt voor 2-6 spelers van 6 jaar+ het duurt 15- 20 
minuten. We hebben ook een optie erbij waarmee je alternatieve spel 
opties kan spelen. 

HAND IN HAND: 
HET KAARTSPEL

Als je meer wilt weten over het kaartspel en hoe je er een kunt kopen, 
kijk opwww.handinhandgame.com



Bent u mee geweest met een China team en 
heeft deze ervaring heeft u het gevoel gegeven 
dat u slechts een beetje hebt kunnen doen aan de 
oppervlakte? Bent u weggegaan met het idee dat u 
meer zou willen doen en kunnen doen dat u relaties 
zou willen op bouwen met de kinderen en de staf?

Er is in de afgelopen 20 jaar veel vooruitgang 
geboekt in ons werk. Maar er nog steeds zoveel te 
doen. God daagt onze visie uit, en te kijken naar 
mogelijkheden in het land. We voelen de pijn en de 
nood van kinderen die verlaten zijn en zich verloren 
voelen.

U kan hier wat in betekenen en zich aanmelden 
als Langetermijn vrijwilliger, om mee te helpen om 
voor geweldige kinderen en jongeren een langdurige 
verandering te bewerken. We geven de voorkeur 
aan een verbintenis van minstens twee jaar, om de 
taal een beetje te leren en de cultuur te begrijpen, 
wat essentieel is om met de kinderen te kunnen 

communiceren en met 200 van de Manderijn 
sprekende Chinese staf. We nemen wel aanvragen in 
overweging van vrijwilligers die slechts 6 maanden 
kunnen komen.

Er is momenteel behoefte aan fysiotherapeuten 
en ergotherapeuten, onderwijzers voor speciaal 
onderwijs en pastoraal werkers, maar u kunt altijd 
zich aanmelden ongeacht welke achtergrond  of 
vaardigheden u hebt. Vrijwilligers onderhouden 
zichzelf en worden zelf gesponsord door hun 
eigen kring of middelen. Voor sommigen die zich 
voor langere tijd verbinden is soms een kleine 
ondersteuning mogelijk.

ATTENTIE: OUD CHINA-TEAMLEDEN
De nood bestaat nog steeds

CHINACONCERN.ORG/VOLUNTEER

Om meer te weten over lange 
termijn vrijwilligers werk en 
mogelijkheden, kunt u een email 
sturen aan: 
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Een van de voordelen van kind sponsor worden bij International 
China Concern is dat het door de jaren heen ook wat met jezelf doet. 
Door het lezen van de updates en misschien zelf een bezoek aan uw 
sponsor kind door mee te gaan met een China team waar je dan zelf 
kan zien hoe het kindje wat je sponsort het doet. Sommige sponsors 
ontdekken dan dat hun kindje is geadopteerd en een familie voor altijd 
heeft gevonden.

Dat komt vooral voor in het project in Samnexia waar vandaan een 
hoger aantal kinderen uit geadopteerd worden dan uit de andere 
projecten. Ook de duur van de zorg die wij verlenen is dan korter en 
dat maakt dat we in deze korte tijd niet in staat zijn om sponsors te 
zoeken voor deze kinderen en ze mee te laten draaien met het Hand in 
Hand programma. Ze hebben wel zorg nodig en vaak medische zorg 
van sponsors voordat hun adoptie definitief wordt.

SPONSORSCHAP
PAREL GROEP
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...de kinderen 
verhuizen van 
het éne gezin 
naar een 
ander...

Karen Norman manager van het ICC project in 
Samnexia zegt: “we zijn altijd erg enthousiast als een 
van de kinderen wordt geadopteerd.  Als dat kindje 
wordt gesponsord vertellen we altijd de sponsors van 
dat kindje het goede nieuws vieren we dit samen.  
Het is alsof de kinderen uit een familie naar hun 
nieuwe familie gaan”.

“Maar” vertelt Karen, “het kan soms moeilijk zijn 
voor iemand om een sponsor ouder te worden 
van een kind en dan weer een ander kink te gaan 
sponsoren en soms weer een ander daarna. Omdat 
soms adopties snel achter elkaar kunnen gaan in een 
korte periode”.

Om aan dit probleem te werken wordt er speciaal 
voor het project in Samnexia een nieuw type 
sponsorschap geïntroduceerd. Het heet “De Parel 
Groep“ een sponsorschap genaamd naar de groep 
waar baby s en peuters in het Samnexia project 
wonen. Het is een sponsorschap waarmee je de hele 
groep ondersteunt in plaats van een enkel kind. Het 
werkt hetzelfde elke maand betaal je sponsorgeld en 
het bedrag blijft hetzelfde, ook krijgt u 3 updates per 
jaar maar dan van de groep.

Kinderen in Samnexia, Hengyang en Changsha 
en in heel China worden verlaten om vele redenen, 
waaronder handicaps, medische problemen en 
geslacht. Maar op alle plekken is er dringend 
behoefde aan goede voeding en medische 
interventie en zorg om te overleven.

Door het sponsoren van de Parel Groep helpt 
u zodat wij gezondheid, medische zorg, liefde en 
aandacht kunnen geven aan de kinderen die in de 
Parel Groep wonen. Uw hulp is voor alle kinderen die 
in afwachting zijn van hun adoptie en dat geeft hun 
een goede start voor later in hun adoptie families. U 
bent een zegen voor de kinderen in de Parel groep 
als u sponsor van deze groep wilt worden.

CHINACONCERN.ORG/SPONSOR

Als u geïnteresseerd bent om sponsor 
van de Parel groep te worden zodra 
deze vorm van sponsorschap beschik-
baar is kunt u contact met ons opnemen:

SPONSORSCHAP
PAREL GROEP
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In Engeland is sinds 1999 actief de stichting “Care of 
China Orphanened and Abandoned Children (COCOA) 
die ICC ondersteunt en mee samenwerkt ze helpt bij het 
fondsenwerven en bewustwording brengen voor de noden 
van de verlaten en gehandicapte kinderen. In 2013 heeft 
het bestuur van COCOA en ICC Engeland toegestemd in 
een fusie tussen beide onder de naam van ICC, dat heeft 
geresulteerd in een meer effectieve wijze om fondsen te 
werven voor de verlaten en gehandicapte kinderen in 
China. De fusie werd op 1 februari 2014 gerealiseerd.

De oprichtster van COCOA Kate Blewett legt uit hoe 
deze samenwerking en fusie tot stand is gekomen: “als 
bestuur van COCOA geloven we dat de visie en missie van 
International China Concern in overeenstemming is met 
de onze. We hebben een jarenlange samenwerking dus 
de fusie het is een logisch gevolg van deze samenwerking. 
We geloven dat we hierdoor onze supporters een directe 
toegang geven aan het geweldige werk in China.”

COCOA FUSIE
De naam van COCOA zal eind 2014 verdwijnen, Blewwett en medebestuurslid 

Jon Exton zijn beiden toegevoegd aan het bestuur van ICC in Engeland ze brengen 
hun enthousiasme en leiderschapskwaliteiten mee.  

U kunt www.chinaconcern.org/cocoa bezoeken voor meer details. en de staf 
van het engelse kantoor kan vragen over de fusie beantwoorden for more details, 
and the staff of the ICC UK office are always able to answer any questions about the 
merger.
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Dit bericht is het laatste nieuws uit Hengyang 
en is toegevoegd aan de nieuws brief omdat 
de nood heel erg groot is en uw hulp dringend 
nodig. 
Op 4 juni schreef David Gotts: Maandag 2 juni 
is er in Hengyang in korte tijd een enorme 
hoeveelheid regen gevallen. Dit veroorzaakte 
een landverschuiving en modderstroom van de 
heuvel net boven de plek waar onze kinderen 
wonen en hun school. 

Zoals u kunt zien op de foto’s is er modder 
en stenen naar beneden gekomen op de plek 
waar 45 jongens en meisjes wonen. De woning 
van nog eens 40 andere kinderen werd als 
onveilig verklaart en zij moesten eveneens 
weg. De school, therapie ruimtes de werkplaats 
voor handenarbeid en de keuken zijn allemaal 
onbruikbaar geworden.

 We danken onze Vader in de hemel dat 
alle kinderen en jongeren die in onze zorg zijn 
het overleefd hebben, en veilig zijn. De staf 

en vrijwilligers hebben urenlang hard gewerkt 
om de kinderen te evacueren en in tijdelijke 
onderkomens te huisvesten deze plek heeft niet 
de juiste voorzieningen voor onze kinderen. Het 
vijf verdieping hoge gebouw waar voorin de 
nieuwsbrief sprake van is moet  nu veel sneller 
klaar dan gepland. Op dit moment hebben we 
dringend behoefte aan: meubelen, bedden, 
keukenspullen, airconditioners, en salaris voor de 
extra staf die we moeten inhuren.  
De kinderen en vooral de kinderen met autisme 
zijn van slag. Wilt u voor ze bidden?

RAMP IN HENGYANG

U kunt geld  
overmaken op 

NL09 ABNA 055.73.17.681 
van ICC Nederland

o.v.v. ramp HY
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BEDRIJFS PARTNERSCHAP:
WINGTAT GAME BIRD PACKERS

Dit is het eerste artikel uit een reeks over bedrijfspartnerschap. Door 
uw bedrijf als partner aan ICC te verbinden, kunt u bijdragen aan de 
bedrijfsmoraal, nieuwe klanten vinden, uw bedrijfprofiel verbeteren 
en wellicht ook belastingvoordeel krijgen. 

Als u geïnteresseerd bent om partner te worden, ga dan naar www.
chinaconcern.org/corporate-partners voor meer details.

Sinds 2012 ontvangt ICC de steun van Wingtat Game Bird 
Packers, een Canadees bedrijf dat al 25 jaar bestaat. In die tijd 
heeft Wingtat een reputatie opgebouwd als distributeur van goede 
poeliersproducten. Het bedrijf heeft zich er ook op toegelegd om 
een brede range aan goede doelen en niet commerciële bedrijven 
te ondersteunen, waaronder ICC. 

Bedrijven worden vaak benaderd om te sponsoren en het 
kan moeilijk zijn een goed doel te kiezen. Melissa Ing, manager 
marketing voor Wingtat vertelt ons dat ze betrokken is bij ICC, 
“Omdat de directe aanpak van ICC en de wijze waarop fondsen 
worden geworven ertoe bijdragen dat kinderen in nood snel hulp 
kunnen krijgen”.  Ze hebben ons ondersteund bij het realiseren van 
Groepshuizen en ze hebben meebetaald aan het trainen van lokale 
zorgverleners en nannies, evenals aan nazorg voor de kinderen 
waar we mee werken. 

Wingtat was een van de eerste bedrijfspartners voor Walk the 
Wall in Canada. Daarnaast hebben ze onze naam bij andere 
bedrijven bekend gemaakt. 

Wingtat realiseert zich dat hun betrokkenheid een verschil 
maakt. Geven is deel van hun bedrijfscultuur. Hartelijk dank voor 
jullie ondersteuning Wingtat!

Website: www.wingtat.ca
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PERSONALIA
NIEUW

Yvonne Yau (Canada) Yvonne heeft zich bij het ICC team van 
Sanmenxia gevoegd als nieuwe China Teams Coordinator, zij 
zal er voor zorgen dat de short term team leden een ervaring 
hebben die hun hart zal raken en die hun ogen zal openen voor 
wat de Heer in China doet. 

Kevin Grice (Australia) Kevin gaat deel uitmaken van het 
financiele team in Australie om te helpen met boekhouden en 
het tranport van doantie naar China.  

Ruth Ho (Hong Kong) Ruth joined ICC in Hong Kong, taking 
on office management and local development and fundraising 
initiatives.

Kaycee Vandenberg (Canada) Kaycee maakt sinds kort 
deel uit van afdeling communicatie als grafisch ontwerper in 
Vancouver, verantwoordelijk voor o.a. huisstijl en het printwerk

VERANDERINGEN

Mei Koh (China)  Mei Koh is  manager speciaal onderwijs voor 
alle ICC projecten geworden.

Jannene Wall (Australia)  Jannene Hoofd operatgionele zaken, 
waarbij ze nauw samenwerkt met David Gotts en de raad van 
toezicht om toe te zien op de wereldwijde activiteiten.

AFSCHEID

Josie Pearce (China)  Helaas moeten we afscheid nemen van Josie die 
twee jaar als vijrwilliger in Changsha gewerkt als kleuterjuf waarbij ze heeft 
meegewerkt om een kindgerichte aanpak voor therapie en onderwijs op te 
zetten. Ze gaat terug de UK om te trouwen. 

Helen Kay (UK)  Treedt terug als voorzitter van een lokale werkgroep van 
sponsors. Ze gaat zich mer op haar gezinsleven richten. Ze is een geweldige 
ambassadeur voor ons werk geweest. Ze is vele malen naar China geweest en 
heeft daar rijke relaties opgebouwd.

Richard Harris (Hong Kong)  Richard heeft een lange geschiedenis bij ICC, 
vanaf 1990! Hij is lid geweest van de raad van toezicht als lid en ook als 
voorzitter. Richard en zijn vrouw Helen blijven supporters van ICC.

Janice Fung (Hong Kong) Janice wheeft 3 jaar in Hong Kong  gewerkt als 
fondsenwerver In novem zal zij haar activiteiten voor ICC beëindigen

Brian Liu (Canada) Brian heeft ICC recntelijk verlaten na bijna 4 jaar als 
grafisch ontwerper te hebben gewerkt. Ieder die recentelijk grafisch materiaal 
van ICC heeft gezien of aangeraakt heeft kunnen proeven van zijn hart voor 
China’s verlaten en gehandicapte kinderen 

Kevin Jiang (Canada) Kevin heeft bijna 12 maanden gewerkt als assistent 
van David Gotts, Hij blijft echter betrokken bij en toegewijd aan de missie 
van ICC.
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VOOR MEER INFO, ZIE | WALKTHEWALL.ORG

Binnenkort!

We hebben mensen nodig die 
willen bidden, gaan en geven 
Ontdek hoe u betrokken kunt 
raken! 

WERKGROEP ICC NEDERLAND
Secretariaat Paardenweide 194,  
1689 MK Zwaag
Tel: +31 229 236485
e-mail: nederland@chinaconcern.org

ICC nederland is erkend als ANBI
Bank:  NL09 ABNA 055.73.17.681 
Haarlem

INTERNATIONAAL KANTOOR
PO Box 4379, Raceview, Queensland 4305
+61 (0) 7 3294 1155
international@chinaconcern.org

NEEM CONTACT OP


