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PROJECT SANMENXIA: BEGELEID WONEN
Wilde Ganzen steunt project ICC in Sanmenxia

Het project betreft de bouw van 2 overgangshuizen 
bovenop het nu 2-verdiepingen tellende welfare 
centre van Sanmenxia. In elk huis gaan 8 jongeren 
van ICC (allemaal jongens) wonen voor maximaal 
2 jaar. In deze periode worden de jongeren 
voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven 
in de gemeenschap, alleen of als groep. De huizen 
worden gezien als een introductiemodel van 
een kleinschalige op familie gebaseerde leef- en 
zorgomgeving, oftewel begeleid wonen, in China 
niet bekend. 

Het doel van het project is onder andere, om te 
laten zien aan de lokale Chinese overheid en aan de 
maatschappij, hoe ICC jongeren met een beperking 
begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven. En 
hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen! 

ICC Nederland heeft Wilde Ganzen gevraagd dit 
project te steunen. We zijn heel dankbaar te kunnen 
melden dat onze aanvraag is goedgekeurd. 

Dit betekent concreet dat elke euro die u doneert 
aan het project, door Wilde Ganzen wordt verhoogd 
tot 1,50 euro! Dat is natuurlijk een geweldige kans 
om de woonvoorzieningen te kunnen realiseren!

Wilde Ganzen gaat hierover op 23 oktober om 12:20 
uur op NPO2 een  tv-spot uitzenden en deze zal 
gedurende de week daarna nog te zien zijn op de 
homepage van Wilde Ganzen.

Om de woonvoorzieningen, die ook een belangrijke 
voorbeeldfunctie krijgen in China, te kunnen 
realiseren, is een bedrag begroot van € 19.731,00. 

Wij zijn dankbaar dat Wilde Ganzen 1/3 hiervan 
sponsort, als wij 2/3 deel bekostigen. Wij willen 
daarom vragen of u ons wilt helpen om dit prachtige 
project te steunen door: hiervoor te bidden, hierover 
met anderen te spreken, acties op te zetten  of met 
het geven van een eenmalige gift. 

Tip: deel het project en de tv-spot van Wilde Ganzen 
via sociale media. Daarmee wordt ICC Nederland 
bekender en wie weet spreekt iemand het project 
aan en doneert. ICC Nederland zit op Twitter onder 
@ICCNL.

U kunt uw gift o.v.v. Transition Homes Sanmenxia 
overmaken op NL09 ABNA 055.73.17.681 

Tips voor eenvoudige inzamelingsacties:

Wij komen graag langs voor een presentatie in kerken, 
scholen en verenigingen. Helemaal geweldig als er 
dan voor ICC een collecte gehouden mag worden.

Legeflessen bonnenactie: Vraag je supermarkt of het 
project van ICC Nederland het volgende goede doel 
mag zijn van de legeflessenbonnenactie (de meeste 
supermarkten hebben een bonnetjesbak naast de 
legeflessenautomaat hangen waarvan de opbrengst 
voor een goed doel is)

Legeflessenactie; Laat op school, met je vereniging, 
met de kerk of in de straat, lege statiegeldflessen 
ophalen en doneer het statiegeld aan ICC.

Organiseer op je werk, school of vereniging een 
rommelmarkt, een taart/cake/koekjes-feest, 
spelletjesparcours waarvan de opbrengst naar ICC 
gaat.

Laat bij acties zichtbaar zijn dat ICC Nederland en 
Wilde Ganzen samenwerken mbt dit project.

Vermeld dat van elke euro die opgehaald wordt door 
Wilde Ganzen 1,50 euro wordt gemaakt.
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BEDANKT!
Dankzij u zien we de houding van 
Chinezen tegenover gehandicapte 
kinderen veranderen. 
Ik wil u bedanken voor uw 
doorlopende steun aan ICC’s 
gehandicapte kinderen en 
jongeren. Uw vrijgevigheid is de 
reden dat we stappen kunnen 
zetten om levens te redden 
en verstoting te voorkomen in 
China. Dankzij u zien we minder 
weerstand tegen gehandicapten en 
meer empathie waar dat vroeger 
bijna niet was. 

Er is een verandering gaande in de 
houding naar de gehandicapten  
toe in sommige gemeenschappen 
in China.Zoals bij personeel 
van een groentewinkel dat onze 
kinderen vriendelijk helpt bij het 
kiezen, afwegen en betalen van de 
groenten voor hun familiemaaltijd. 
Plaatselijke studenten die hun vrije 
tijd geven om bij de kinderen te 
zijn. 
Het is net zo belangrijk om 
te melden dat al onze ruim 
200 verzorgers lokaal worden 
ingehuurd en als ooms en tantes 
zijn voor de kinderen. Ze verbinden 
zich als een familie. Ze hebben 

enorm veel gevoel en liefde voor 
de kinderen en werken samen met 
onze lange termijnvrijwilligers om 
in de dagelijkse behoeften van de 
kinderen te voorzien. 
Dit kan alleen, omdat u het ons 
mogelijk maakt om te zorgen 
voor kinderen die ooit verstoten 
waren vanwege hun beperkingen. 
U maakt het mogelijk dat we 
de kinderen meenemen de 
gemeenschap in en hun licht 
en vreugde delen. U maakt het 
mogelijk om een licht in het 
donker te zijn en dat licht werkt 
aanstekelijk. 

Namens mijzelf, ICC’s vrijwilligers, 
medewerkers en de kinderen dank 
ik u voor uw vrijgevigheid. Samen 
redden we levens en beëindigen 
we de verstoting van kinderen in 
China!  
In Hem,  
 
 
 
David Gotts 
Oprichter

David Gotts 
Oprichter ICC
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Uw steun is veel meer dan een financiële transactie. 
Dankzij u krijgen de kinderen bij ICC medische 
zorg, therapie, opleiding en voeding in gezinsstijl. 
Bovendien krijgen ze de liefde die ze nodig hebben. 
Dit alles vertaalt zich in kans op kans voor elk kind 
om zich volledig te ontwikkelen. Uw gift wordt dan 
een gift van het hart. 

U bent een zegen voor deze kinderen en jongeren 
die zo veel leven en liefde hebben om terug te geven 
aan de wereld. 

Yang Zheng bijvoorbeeld, die al vroeg haar familie 
verloor. Ze werd achtergelaten in een zorgcentrum 
van de overheid zonder de juiste zorg. Ze moest 
een bed delen met andere kinderen, vechten om 
aandacht, voedsel en andere schaarse middelen. 
Elke dag vocht ze om begrepen te worden, te krijgen 

wat ze nodig had en om te leven. Ze kreeg geen les, 
ondanks dat ze goed kan leren. Ze was alleen tussen 
alle kinderen en haar leven was leeg zonder de 
ouderliefde die ze miste. 

Ze is geboren met een hersenverlamming die haar 
motorische vaardigheden beïnvloedt. Door haar 
beperkte spiercontrole loopt ze op een ongewone 
manier en is het vasthouden van een pen of 
eetstokjes moeilijk. Het heeft ook invloed op haar 
spraak. Woorden uitspreken is moeilijk en ze worstelt 
om begrepen te worden. 

We ontmoetten Yang Zheng voor het eerst toen ze 
vijf jaar was – klein, schattig, onafhankelijk en pittig. 
Toen we ons project in Hengyang startten, was ons 
eerste doel om meer verzorgers voor de kinderen te 
regelen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. 

Dankzij u krijgt Yang Zheng de zorg die ze nodig heeft 
om ons te leren wat een dapper en veerkrachtig klein 
meisje kan bereiken!

UW STEUN         IN ACTIE

Yang Zheng met Kyla Alexander, operationeel directeur van ICC China (links), en een familieportret met zusters uit haar thuis (rechts).
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UW STEUN         IN ACTIE
Door deze focus kreeg Yang Zheng elke dag meer 
aandacht en zorg. Daarnaast zetten we groepshuizen 
op voor de meisjes en verhuisde ze naar een huis 
met toegewijde verzorgers en haar eigen bed en 
spullen. 

Daarna begonnen we met schoolklassen en kreeg 
Yang Zheng les. Ze bloeide op onder  deze liefde 
en zorg en ze liet ons haar prachtige, veerkrachtige 
temperament en liefde voor anderen zien. 

In 2009 kreeg Yang Zheng echter opnieuw tegenslag. 
Een onderzoek vanwege buikpijn leidde tot de 
diagnose van eierstokkanker. Dankzij de royale steun 
van donateurs kon ICC een operatie regelen en 
daarna zes maanden chemotherapie. 

Dit fantastische meisje vocht ertegen en won en ze 
knapt nog steeds op. Ze liet ons haar grote moed en 
veerkracht zien!

Die werd opnieuw getest toen ze werd overgeplaatst 
naar een van de groepshuizen om naar de publieke 

school te kunnen. 

Toen Yang Zheng 13 jaar was begon ze aan klas 
1 met kinderen die twee keer zo jong waren. Op 
school werd ze gepest vanwege haar beperking en 
moest ze leren en studeren, terwijl haar pengreep 
en spraak niet goed ontwikkeld waren. In het lokale 
schoolsysteem is er geen ondersteuning voor 
gehandicapten, maar ze zette dapper door met de 
hulp van ICC’s verzorgers en docenten. 

Yang Zheng is nu 17 jaar. Ze zit nu in klas 5. Ze leert 
een computer te gebruiken, inclusief Skype, e-mail en 
andere programma’s, zoals sociale media. 

Yang Zheng is zo dapper. Ze inspireert ons met haar 
schoonheid, moed en veerkracht. Ze geeft ons moed 
om te blijven geven en te vechten voor betere zorg 
voor haar en alle kinderen die we dienen. En dankzij 
uw vrijgevigheid kunnen we dat samen doen. 

Yang Zhengs stralende lach maakt anderen altijd blij. Het verbaast niet dat die lach is gebleven tijdens haar chemotherapie. 
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ZUSTERLIJKE VERBONDENHEID
ALS JE EEN KIND SPONSORT DAT IN ZORG IS BIJ ICC, IS HET ALSOF JE EEN NIEUW LID 
KRIJGT IN JE EIGEN GEZIN. JE BIEDT LIEFDE EN MEDEDOGEN ZOALS JE ZOU DOEN 
VOOR JE EIGEN KIND.

Laura Askew ging voor het eerst in januari 2007 mee 
met een China teamreis (kortdurende dienende teams 
van ICC) en sponsorde haar eerste kind in Hengyang 
na deze reis. Ze is daarna nog 4 keer op een zelfde 
teamreis geweest naar  China, waarbij haar man, Phil, 
een goede band kreeg met een ander kind dat ze 
gingen sponsoren toen ze weer thuis waren.  
Toen hun dochter Maymi werd geboren in 2013, 
wisten ze dat ze wilden dat zij en andere kinderen 
die ze later zouden krijgen, ook een kind zouden 
sponsoren

Toen ik eerder dit jaar bezig was met het 
budget voor mijn zwangerschapsverlof, kwam 
ik erachter dat we £25 over hadden van het 
geld dat we normaal weggaven.Het leek direct 
logisch om dit te gebruiken om nog een kind te 
sponsoren. Het was ongeveer 2 weken voor de 
tweede verjaardag van Maymi en we hadden 
nog niet besloten welk cadeau we haar wilden 

geven, dus dit leek perfect! Onze vriend, Luke, 
is op dit moment als vrijwilliger in Hengyang, 
dus ik vroeg hem naar kinderen van Maymi’s 
leeftijd die sponsoring nodig hadden. We 
wilden het liefst een kind dat een kleine kans 
had om geadopteerd te worden, zodat Maymi 
een langdurige relatie met hun zou kunnen 
opbouwen. Luke had veel gewerkt met Jiao en 
noemde haar met veel enthousiasme! Ik nam 
snel contact op met het nationele kantoor van 
de UK en kon de foto van Jiao aan Maymi 
geven op haar verjaardag. 
We gaven haar de envelop met de foto van 
Jiao toen we uit waren voor haar verjaardag 
en legden uit dat zoals mama een speciale 
vriend had in China, die Ci Ci heette en papa 
een speciale vriend had die Ying Ying heette, 
dat zij nu haar eigen speciale vriendin had in 
China die Jiao heette. Ze was zo trots op haar 

Jiao uit Hengyang leert zelfstandig 
te eten met een lepel
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UW   
SPONSORSCHAP  

IN ACTIE

speciale vriendin en we hebben de foto moeten 
ophangen in een lijstje aan de muur, omdat ze 
hem steeds weer van de koelkast af haalde om 
hem te laten zien aan mensen die kwamen en 
hen te vertellen wie dat was. De foto zou anders 
beschadigen!

We bidden vaak met Maymi voor “grote Luke” 
zoals zij hem noemt, dat hij de kinderen in 
China kan helpen en liefhebben. Dus het leek 
heel natuurlijk om ook voor Jiao te gaan bidden. 
Eerst stelde wij vaak voor dat ze dat zou doen, 
maar als we nu vragen voor wie ze wil bidden 
zegt ze bijna altijd: “Jiao, mijn speciale vriendin 
in China”  
Maymi leert om de meeste dingen zelf te 
kunnen eten met een lepel en vork. Soms 
valt er wat op de vloer of op haar slab, maar 
het meeste komt in haar mond! Tegelijkertijd 
krijgt Jiao therapie om haar te helpen om de 
overgang te maken van de fles naar de lepel. 
Ze is nog maar net aan het leren om met 
bestek te eten en heeft voor de eerste keer 
een hele kom gegeten zonder een druppel in 
haar slab!

Maymi bidt vaak dat Jiao “al haar eten op zal eten”. En 
met Maymi die haar aanmoedigt en voor haar bidt, 

zal ze dit vast heel snel kunnen.

De familie Askew kreeg in april een zoontje, Benjamin 
en ze kijken ernaar uit om voor hem een sponsorkind 
te vinden als hij wat ouder is. 

Hij heeft al een speciale band met China omdat zijn 
tweede naam Tsui is, vernoemd naar een kleine jongen 
die in mijn (Laura’s) hart klom tijden mijn eerste team. 
Hoewel hij deze aarde snel nadat ik hem had ontmoet 
heeft verlaten, is hij nog steeds enorm belangrijk 
voor ons. De naam is om hem te eren, maar ook 
vertegenwoordigt hij alle kinderen die we kennen en 
waarvan we houden in China; zij zijn ook deel van ons 
gezin!

Bedankt familie Askew en alle andere sponsors, voor 
het zijn van familie voor deze kostbare levens die 
geen biologische familie hebben waar ze bij horen.

In Engeland leert ook Maymi zelf te 
eten net als Jiao, haar “speciale vriend”

Als u een ICC kind wilt 
sponsoren kijk dan op 
chinaconcern.org/sponsor
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Links boven en onder:  
Ellen Morales en haar percussie 
leerlingen trommelen tijdens de 
“Sports Day”

Recht boven:  
Ellen leert twee jongen de djembe te 
bespelen

U BENT NODIG!
We hebben vrijwilligers nodig die 
willen dienen en leven in China! 
Deze unieke mogelijkheid om 
levens te beïnvloeden begint met 
een mailtje:  
personnel@chinaconcern.org
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Door uw vrij-
gevigheid ontvan-
gen de kinderen die 
onder de verant-
woording van ICC 
vallen: zorg, liefde, 
medische hulp, ther-
apie, onderwijs en 
voeding. Het zijn de 
lange termijn vrijwil-
ligers die hun leven 
in dienst stellen voor 
deze kinderen en 
daarmee het verschil 
maken. Door hun 
aanwezigheid kunnen 

de kinderen wonen in familieverband. Zij zorgen met: 
onderscheidingsvermogen, kennis en liefde ervoor, 
dat de kinderen de individuele aandacht krijgen die ze 
nodig hebben. Liefde en zorg die ze nooit zouden kun-
nen ontvangen in een tehuis dat gerund wordt door de 
regering. 

Lange termijn vrijwilliger (afkorting: LTV), Ellen Morales, 
die in Changsha woont, vertelt ons het volgende: “Ik 
heb geen muzikaal talent en ook nooit de interesse 
gehad om een instrument te bespelen, totdat ik zag wat 
voor kansen dit aan kinderen geeft om zich te ontwik-
kelen”.

Ellen bracht één van de meisjes, Du Yun Hua, naar 
muziekles. Zij leerde daar om op de citer (een Chinese 
snaarinstrument) te spelen. Omdat Ellen altijd mee ging 
en tijdens de lessen meekeek en daardoor genoeg over 
het instrument leerde, was ze in staat Hua te helpen 
met het bespelen van de citer. Hua was ondanks haar 
handicap vastbesloten het instrument te bespelen. Ze 
slaagde voor de eerste toetsen, en is op dit moment 
bezig om zich voor te bereiden op de derde toets. Het 
leren bespelen van het instrument heeft ook invloed op 
haar financiën. Ze is nu aan het sparen voor de exam-

enkosten. De waarde van geld heeft nu meer betekenis 
voor haar, omdat ze ziet dat ze hiermee haar hobby 
“muziek maken” kan bekostigen. 

Ellen heeft ook pianolessen geregeld voor een blind-
geboren jonge jongen. Ondanks zijn visuele beperking, 
is hij vastbesloten dit te gaan leren. Hij is intuïtief en 
heeft een uitstekend gehoor. Hierdoor is hij in staat de 
goede noten bij de juiste toetsen te vinden.  Door het 
spelen op de piano ervaart hij, dat hij iets kan ondanks 
zijn handicap. Zijn cognitieve ontwikkeling wordt ook 
gestimuleerd door het trainen van een scherp auditief 
gehoor.

Ellen ziet veel waarde in het aanleren van het bespelen 
van muziekinstrumenten.  De vreugde en voldoening  
in het creëren van muziek geeft vooral deze kinderen 
een grotere eigenwaarde. Ellen is benieuwd of God nog 
meer kinderen op haar pad brengt die ze muzikaal kan 
begeleiden. 

De laatste maanden zag ze in tijdschriften advertenties 
staan van een djembe (uitgesproken “jem-bay”). Dit 
instrument kwam steeds weer onder haar aandacht en 
dat kon geen toeval zijn.  Ze moest gaan onderzoek-
en of dit instrument geschikt was voor de kinderen.  
Helaas kon ze geen leraar vinden en zette ze het idee 
even opzij. Toen ze in Changsha onverwacht een djem-
be winkel passeerde kon ze het niet laten om even na 
te vragen wat een djembe trommel kostte. De eigenaar 
was zo ontroerd over het verhaal van de kinderen, dat 
hij haar gratis 2 trommels en ook nog gratis lessen aan-
bod zodat zij het de kinderen kon aanleren.

Wij zijn zo dankbaar voor Ellen’s tijd en toewijding 
aan de kinderen. Ook zijn we dankbaar voor uw giften 
zodat de kinderen verzorgd kunnen worden, geliefd 
zijn en daardoor open staan voor nieuwe uitdagingen, 
zoals het leren bespelen van een muziekinstrument!

VRIJWILLIGER IN ACTIE

OP HET RITME VAN DE DJEMBÉ 
HIERBIJ STELLEN WIJ U ELLEN MORALES VOOR EEN LTV
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DOOR MEE TE DOEN AAN DE “WALK THE WALL”, KUNT U GELD INZAMELEN EN 
MENSEN BEWUST MAKEN DAT ER IN CHINA GEHANDICAPTE WEESKINDEREN ZIJN 
DIE ZORG NODIG HEBBEN 
 
De “Walk the Wall” wordt wereldwijd gelopen. Maar waarom doen we dat? En voor wie?

Het is een bijzondere gebeurtenis, die elk jaar 
plaatsvindt tussen juli en december.

Het is voor jou een mogelijkheid om met: je 
vrienden, je collega’s en je kerk, samen te wandelen 
en geld in te zamelen, waarmee je levens zult 
veranderen.

Een leven zoals Yuan Yi, die met 6 weken moederziel 
alleen achtergelaten werd bij een staatskindertehuis. 
Toen wij haar daar vonden was ze 2 jaar oud. We 
gaven haar liefde, medicatie, therapie, de juiste 
voeding en een familie voor het leven. Dat kon 
alleen door de gulle giften van mensen zoals u.

Yuan Yi is geboren met een hersenbeschadiging en 
heeft epilepsie. Het was daarom voor ons uitermate 
belangrijk dat ze in het eerste jaar onder onze 
verantwoording de juiste zorg kreeg. Wij wisten dat 
dit invloed zou hebben op de rest van haar leven. Zo 
kreeg ze speciale fysiotherapie die ervoor zorgde, dat 
haar spieren sterk en krachtig zouden worden. Haar 
benen moesten haar gewicht kunnen dragen. Door 
de krachtopbouw van deze spieren leerde ze ook 
zitten, rollen en kruipen.

Yuan Yi is nu 8 jaar en haar kracht is zo toegenomen, 
dat ze van een liggende peuter is getransformeerd 
naar een kind dat zelfstandig kan: staan, lopen en 

EEN MOGELIJKHEID OM TE GEVEN
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zelfs de trap op kan lopen.

Ze heeft een makkelijk karakter en zit vol energie. 
Ze houdt ervan om door de bezoekers te worden 
geknuffeld. Hoewel ze niet kan communiceren door 
woorden, probeert ze wel op andere manieren 
contact met je te maken. Ze klapt in haar handen 
om de aandacht te krijgen. Ze kan geluiden maken 
en strekt haar armen naar je uit. Ze begrijpt veel 
opdrachten en is dol op muziek. Ze is zelfs in staat 
om op de maat mee te klappen.

Yuan Yi heeft zoveel dingen bereikt in haar leven 
omdat mensen zoals u geld hebben ingezameld 
voor haar, en de andere kinderen van ICC. We lopen 
de “Walk the Wall” omdat Yuan Yi en onze andere 
kinderen het verdienen om het beste uit zichzelf 
te kunnen halen. Ze verdienen het om gekend te 
worden. Ze verdienen het om dezelfde kansen 
te krijgen als alle andere kinderen van God. Ze 
verdienen het om van gehouden te worden en om 
van iemand te kunnen houden.

In Nederland hopen we ook weer een “Walk the 
Wall” te organiseren. Heeft u interesse?

Als u zich wilt aanmelden of zelf 
een “Walk” wilt organiseren kijk 
dan op walkthewall.org.

Als we mee doen met de sponsorloop Walk the Wall,,lopen 
we voor kinderen als Yuan Yi (boven)



VOEL DE PASSIE, ZIE HET EFFECT 
De missie van International China Concern is alleen mogelijk 
door de toewijding en de inzet van de in China leven en 
werkende vrijwilligers. Vrijwilligers die de passie voelen om 
gebroken leven vervuld en geheeld te zien worden. 

Uw vaardigheden, kennis en passie kunnen helpen het leven van 
een kind te veranderen. 

Er is onder andere plek voor:

 • Algemene vrijwilligers

 • Fysiotherapeuten

 • Ergotherapeuten

 • Pastorale medewerkers

 • Leraren speciaal onderwijs

Bezoek onze website als u meer wilt weten over plekken waar u 
directe invloed kunt hebben op levens in China.  

CHINACONCERN.ORG/VOLUNTEER

@CHINACONCERN

FACEBOOK.COM/CHINACONCERN

@CHINACONCERN

GEVEN
CHINACONCERN.ORG/DONATE

VRIJWILLIGER
CHINACONCERN.ORG/VOLUNTEER

‘LIKE’ ONS IN SOCIALE MEDIA

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

ICC Nederland is erkend als ANBI  
en is lid van de RfB

Bank:
NL09 ABNA 055.73.17.681 
Haarlem

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


