
NIEUWSBRIEF
Nummer 1 2016
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ontwikkelingsorganisatie die levens verandert 
door liefde, hoop en kansen te geven aan 
de verstoten en gehandicapte kinderen van 
China.
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GEPLANDE EVENEMENTEN
WALK THE WALL 2016
De Chinese Muur strekt zich uit over 6.000 km door delen 
van Noord China. Hij werd gebouwd als een niet te passeren 
obstakel – zo zien veel mensen het probleem van verstoting 
in China ook.Samen kunnen we de afstand echter vele malen 
afleggen en door het te doen kunnen we kinderen redden.

Doe dit jaar mee met een Walk the Wall actie in de buurt en 
help fondsen en bewustwording te creëren voor gehandicapte 
kinderen. Help mee aan het beëindigen van verstoting in 
China!

Voor meer informatie of deelname aan Walk the Wall 2016, zie: 
www.walkthewall.org

ICC KOMT NAAR U TOE 
(LEZINGEN)
VS
ICC oprichter David Gotts is aanwezig op CAFO 2016, het 
jaarlijkse symposium van Christian Alliance for Orphans in 
Orlando, Florida, 5-6 mei.  
Voor meer informatie, zie:  www.cafo.org 

AUSTRALIË

Circle of Hope fondsenwervingsactiviteiten, met operationeel 
directeur van ICC China Kyla Alexander:

Melbourne – 21 mei 
Adelaide – 23 mei 
Sydney – 25 mei 
Brisbane – 28 mei 
Voor meer informatie, neem contact op met ICC Australië via: 
australia@chinaconcern.org

NEDERLAND

Opwekking – Pinksterconferentie 2016

13-16 mei

ICC is een van de aanwezige stichtingen op het grootste 
christelijke familie evenement van Nederland.  Dit jaar is de 
opbrengst van de collecte op het kinderplein bestemd voor 
ICC. 
Voor meer Informatie, zie:  
www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie

 
www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie 
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BEDANKT!
Dankzij u krijgen de kinderen bij ICC niet alleen de 
benodigdheden voor een volwaardig leven, maar zullen 
ze ook ontdekken dat ze wonderlijk gemaakt zijn en 
dat God een uniek plan met hun levens heeft!

Ik wil u bedanken voor uw 
doorlopende steun aan ICC. 
Zonder u en uw bijdragen in de 
vorm van gebed, betrokkenheid 
en steun, zouden we niet in staat 
zijn om de kinderen in China 
te helpen en om stappen te 
zetten naar het beëindigen van 
verstoting. 

Dankzij u kunnen de 
kinderen onder onze hoede 
te weten komen dat God 
nauw betrokken is bij de 
ontwikkeling van elk van 
hun levens, inclusief de 
gehandicapten. 

Het is gemakkelijk om te denken 
dat gehandicapten de zondeval 
weerspiegelen, dat Gods plan om 
“normale” mensen te scheppen 
overhoop gegooid werd. Ik zie 
dat anders. Mijn visie is dat God 
elk van deze kinderen geschapen 

heeft en dat Hij net zo betrokken 
was bij hun samensmelting in 
de baarmoeder als bij u en mij. 
En zoals God plannen en doelen 
heeft voor u en mij, heeft God 
ook een uniek plan en doel voor 
elk afzonderlijk kind bij ICC

ICC werkt om van ieder kind 
het unieke naar voren te halen 
en helpt hen om de weg te 
bewandelen die God voor hen 
heeft klaargemaakt. Zodat ze 
weten dat ze ondanks hun 
handicap ontzagwekkend en 
wonderlijkgemaakt zijn. Zonder u 
zou dat niet kunnen. 

Via ICC leren de kinderen dat 
ze allemaal een meesterwerk 
zijn, gemaakt naar Gods beeld. 
Namens de kinderen bedankt 
voor uw aandeel daarin.

U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik 
van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.Toen ik in het 
verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot 
van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw 
ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Psalm 139:13-16

David Gotts 
Oprichter ICC
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Het sponsoren van een kind is de hoeksteen voor het 
bouwen van een gezonde, bloeiende leefomgeving 
voor de kinderen bij ICC. Zonder uw hulp konden 
we niet het zorg- en aandachtsniveau bieden dat 
deze kinderen nodig hebben. Uw toegewijde en 
constante vrijgevigheid verzekert de kinderen van 
medische hulp, therapie, scholing en voeding in een 
gezinsachtige leefomgeving. Bovendien ontvangen 
ze de liefde die ze waard zijn.

Dank u wel dat u een zegen bent voor deze lieve 
kinderen, die zo veel leven en liefde terug te geven 
hebben aan de wereld. 

Een van die kinderen is Tan Xun. Hij werd geboren 
met een hazenlip, klompvoeten en een verstandelijke 
beperking. Toen hij nog maar drie weken oud was 
kwam hij onder de zorg van ICC. Van zijn vierde tot 
zijn twaalfde leefde hij in een pleeggezin. Die bracht 
hem naar ICC voor therapie en onderwijs. Op een 
gegeven moment kon zijn pleeggezin echter niet 
meer voor Tan Xun zorgen en kwam hij terug in de 
zorg van ICC. 

Tan Xun is nu 16 jaar en is, ondanks het verliezen van 
zijn pleeggezin, een gelukkige jongeman die graag 
anderen helpt, met name volwassenen. Hij houdt 
er vooral van om klassenassistent te zijn. Als de 
docent de kinderen ‘s ochtends naar het klaslokaal 
brengt, is Tan Xun er al. Hij wil graag helpen bij de 
aankondigingen. Hoewel zijn uitspraak niet altijd 
helder is, herinnert hij zich altijd wie waar naartoe 
moet.

Verder is hij een expert in huishoudelijke klusjes. 
Afgelopen jaar heeft hij geleerd de vloer te vegen, 
was te vouwen en de vaat te doen. Ondanks zijn 
fysieke beperkingen wil Xun altijd zijn taken afmaken. 
Zijn begeleiders werken hard aan het vinden van 
creatieve manieren om hem dingen te leren. Na twee 
maanden van begeleiding is hij nu in staat om de 
kleding zelfstandig op te vouwen en op te stapelen. 
Hij gaat nu verder met de sokken, terwijl hij van zijn 
verzorgers leert om eerst de paren te zoeken en te 
sorteren. Xun heeft bewezen een snelle leerling te 
zijn.

Een van de leukste dingen vindt Xun de lessen 
speciaal onderwijs en de interactie met de docenten. 
Hij heeft een geweldige band met hen, doordat zij 
hem begeleid hebben en geholpen hebben bij het 
leren uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Na een 
kookles werd Xun gevraagd zijn kom af te wassen. Hij 
stopt daar echter niet: hij wilde alle kommen doen! 
De begeleiders lieten hem haalbare stappen zien en 
hielpen hem er doorheen. Nu is Xun vaak in staat om 
de vaat van het ontbijt zelf af te wassen! 

Xun groeit steeds meer richting onafhankelijkheid. 
Hij ervaart het plezier van bijdragen aan het leven 
om hem heen en daarbij het opbouwen van 
eigenwaarde en zelfrespect. Hij heeft ons geleerd dat 
kleine successen heel veel kunnen betekenen! Xun 
is een van de vele kinderen die een volwaardig leven 
leiden dankzij uw liefde en financiële steun!

Dankzij u heeft Tan Xun verzorgers die van hem 
houden en begeleiders die hem kunnen helpen met zijn 
fysieke beperkingen, zodat hij zijn vaardigheid kan 
ontwikkelen en de behulpzame jongeman kan worden 
die hij zo graag wil zijn! 

UW DONATEURSCHAP 
IN ACTIE
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Tan Xun wordt zelfstandig door te 
helpen met huishoudelijke klusjes.
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UW STEUN  
IN ACTIE

LIEFDE HEEFT GEEN GRENZEN
ALS U ONZE ZORGHUIZEN IN CHINA BEZOEKT, ZIET U UW 
LIEFDE WEERSPIEGELEN IN DE GEZICHTEN VAN IEDER KIND

ICC is gegrond op groepen van korte termijnvrijwilligers, bekend als China Teams, die heel belangrijk zijn 
voor de zorg die we onze kinderen bieden. 

Dit is veel meer dan enkel sociaal toerisme. De teams bouwen voort op het belangrijke werk van onze 
fulltime vrijwilligers, die niet altijd ieder kind de een-op-een aandacht kunnen geven die ze waard zijn. 

Na slechts 2 weken van intensieve zorg door onze korte termijn vrijwilligers zagen onze therapeuten 
grote vooruitgang zowel sociaal als fysiek. 

Xia He is een lief, erg verlegen 
meisje met hersenverlamming. 
Als zij China Team vrijwilliger 
Kristie Cothren voor het eerst 
ontmoet, delen zij een heel 
bijzonder moment.
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Kristie Cothren, een logopedist uit de V.S., 
werd door de verhalen van andere korte 
termijnvrijwilligers geïnspireerd om naar China 
te gaan. Ze is gewend aan het werken met 
gehandicapte kinderen en ze voelde Gods leiding 
om deel te nemen aan een China Team eerder dit 
jaar. 

Toen ze aankwam bij ICC’s Children’s Care Centre 
in Hengyang werd haar aandacht getrokken door 
een meisje, genaamd He He:

Ik heb haar de eerste vier dagen bekeken en 
wist niet hoe ik het best met haar om kon 
gaan. Op de vijfde dag bad ik God om me te 
helpen om wat ontspanning of blijdschap aan 
deze kleine ziel te brengen. God antwoordde 
op een geweldige manier. Ik begon haar rug 
te masseren en merkte dat ze heel stil werd en 
voorover boog alsof ze er van genoot. Toen ik 
haar schouder pakte, draaide ze haar hoofd, 
keek me recht in mijn ogen en gaf me de 
mooiste glimlach die ik ooit heb gezien! Het 
leek alsof God recht in mijn ogen keek! Ik ging 
gewoon door met het masseren van haar rug 
en schouders en ze begon te lachen! Ik koester 
deze ervaring voor de rest van mijn leven!

Toen we Kristie vroegen wat deze ervaring met 
haar leven heeft gedaan, antwoordde ze:

Mijn ervaring met He He en met al de kinderen 
bij ICC is dat er echt geen taalbarrière is als het 
aankomt op het uiten van liefde, medelijden en 
tederheid naar kinderen. Ze voelen een zachte 
aanraking, een glimlach, een vriendelijke stem 
en ze reageren op hun eigen unieke manier. De 
kinderen bij ICC zijn echt niet anders dan veel 
van de kinderen met dezelfde beperkingen die 
ik zie in Amerika. Velen hebben een trauma 
ervaren dat heel anders is dan bij de kinderen 
die ik thuis zie, maar God maakte kinderen om 
te reageren op aandacht, liefde en stabiliteit. 
Dat is wat ICC biedt aan deze prachtige 
kinderen en dat is waarom ICC een zo groot 
verschil in hun levens ziet. 

We zijn Kristie en al onze korte- en lange 
termijnvrijwilligers erg dankbaar voor de tijd en 
liefde die ze aan onze kinderen geven. 

Als u een verschil wilt maken 
in de levens van kinderen met 

beperkingen, kunt u deelnemen 
aan een China Team voor korte 

termijnvrijwilligers. Kijk op   
www.chinaconcern.org/go 

Kristie Cothren met He He
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UW  
STEUN  
IN ACTIE
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In 2012 hebben we de Rich Hubbard Community Group Homes in Hengyang geopend. Dit zijn twee 
speciaal gerenoveerde huizen voor oudere kinderen in een buurt vlakbij scholen, markten en bussen. 
Veel van de kinderen die daar wonen gaan naar lokale scholen en leren hoe ze moeten leven binnen 
een gemeenschap: de eerste van veel stappen naar 
grotere onafhankelijkheid.

Een van de doelen van de gemeenschapshuizen is 
om de kinderen de kans te geven deel te nemen aan 
en op te gaan in hun lokale gemeenschap voor het 
leven van alledag. Heel recent hebben de jongens 
en meisjes dat gedaan door hun eigen maaltijd te 
kiezen en te kopen. Ze werden verdeeld in paren en 
kregen een budget. Elk paar moest een gerecht voor 
de maaltijd kiezen. Daarna gingen ze op pad om de 
ingrediënten te kopen en hielpen ze hun begeleiders 
bij het bereiden en koken van het gerecht.

De opwinding was groot op de morgen dat de 
eerste groep naar de supermarkt ging. De kinderen 
gingen in paren naar binnen met de hulp van hun 
begeleiders om de benodigde ingrediënten te 
kopen. Sommigen hadden tomaten en eieren nodig, 
anderen vlees of groenten. De kinderen waren 
leergierig en wilden weten hoe je de meest verse 
groenten en verschillende soorten vlees moet kiezen 
en ook hoe het uittellen en betalen van de gepaste 
hoeveelheid geld in zijn werk gaat. 

We weten niet altijd hoe mensen zullen reageren als 
we kinderen met zichtbare beperkingen meenemen 
in de wijk. Het kan spannend zijn. Maar op deze 
dag werden we geraakt door hoe het personeel van 
de supermarkt de kinderen behandelde alsof ze 
niet anders zijn dan ieder ander kind of persoon. 
Een winkelbediende was bijzonder behulpzaam 
bij het afwegen van de groenten en het vinden 
van de kruiden. Ze vertelt één van onze Hengyang 
projectleiders hoe gelukkig de kinderen waren. 

Deze ervaring zat vol met levenslessen, van het 
kiezen van een maaltijd en de ingrediënten tot het 
vinden en kiezen van de meest verse groenten, 
het betalen en het helpen koken van de maaltijd. 
Dankzij uw steun blijven de kinderen de kans en het 
vertrouwen houden om actieve leden van hun eigen 
gemeenschap te zijn.

GEMEENSCHAPSLEVEN ZORGT VOOR GEMEENSCHAPSLIEFDE
DANKZIJ UW VRIJGEVIGHEID KUNNEN OUDERE KINDEREN DIE IN GEMEENSCHAPSHUIZEN 
WONEN STAPPEN ZETTEN RICHTING GROTERE ONAFHANKELIJKHEID
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WALK THE WALL ACTIE’S OVER DE HELE WERELD LEVEREN FONDSEN EN 
BEWUSTWORDING OP VOOR VERSTOTEN EN GEHANDICAPTE KINDEREN IN CHINA!

Hier volgt een verhaal van een moeder die een walk organiseerde in haar omgeving.

Drie jaar geleden adopteerden Stephanie Richardson 
en haar man hun dochter Ashton uit Sanmenxia, 
China. Ashton was destijds onder de zorg van ICC. 
De ervaringen met het adopteren en het leren over 
de zorg in de maanden voorafgaand aan de adoptie 
inspireerden Stephanie om bewustwording te creëren 
over het werk van ICC in China in haar eigen 
gemeenschap in Indianapolis, V.S. 

“We ontmoetten Ashton op de dag dat we haar 
naar huis namen, ‘Gotcha Day’ genoemd. Ze was 17 
maanden oud. Iemand van het gezondheidscentrum 
(van de overheid) en iemand van ICC brachten haar 
naar ons toe. Van de vele families die op die dag hun 
kinderen ontmoetten, waren wij dubbel gezegend 
met de ICC vertegenwoordiger. Zij sprak namelijk 
Engels en kon antwoorden op onze vragen en ons 
alles vertellen over het meisje. Niemand anders had 
dat voordeel. 

Toen ik Ashton adopteerde, wist ik, zoals elke 
ouder, dat ik gezegend was met dit kind. Ik wist 
echter dat de extra zorg en aandacht die ze van 
ICC ontving zeer waardevol was. Ik bezocht het 
gezondheidscentrum waar ICC voor de kinderen 
zorgt en zag hoe ze op een schone, geliefde en 
gevoede plek was. De meeste gezondheidscentra 
hebben die ondersteuning niet om de 
basisbehoeften aan de kinderen te bieden. Ik wist 
dan ook hoe bijzonder dit was. Ik wist dat ik hier 

altijd iets voor terug wilde geven. Ik heb de eerste 17 
maanden van haar leven niet voor mijn kind kunnen 
zorgen. Het Sanmenxia gezondheidscentrum en 
ICC deden dat. Ik weet niet of  ik een dochter zou 
hebben die zo opbloeit, assertief en liefdevol is als 
Ashton, als ICC er niet was geweest. Gotcha Day kan 
bijvoorbeeld traumatisch zijn. De kinderen laten 
al het bekende achter en gaan mee in de armen 
van een vreemde en zijn nu deel van hun familie. 
Ze huilen en hebben heimwee. Ashton heeft nooit 
gehuild. Ze was tevreden. Ze ontving onze liefde 
vanaf dag één. Ze wist wat liefde was en wist hoe 
ze dat moest ontvangen en geven. Maar weinig 
kinderen weten dat en moeten het nog leren. Zij 
niet. 

Ik heb altijd geweten dat ik iets terug wilde geven 
aan de organisatie die mijn dochter hielp om zo 
goed als mogelijk op te bloeien. In het verleden 
hadden we kledingstukken en slabbetjes en dekens 
gedoneerd. Maar deze keer wilde ik meer betrokken 
zijn. Ik las op Facebook in een van de groepen over 
het organiseren van een walk. Dus nam ik contact 
op en vroeg: ‘Wat moet ik doen om dit op gang te 
krijgen in mijn gemeenschap?’

Het heeft verschillende Sanmenxia families bij 
elkaar gebracht om onze kinderen elkaar te laten 
ontmoeten. Het was geweldig. We weten niet of ze 
speelmaatjes waren in China, maar we weten dat 

MOGELIJKHEDEN OM TE GEVEN
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ze enige tijd samen geweest zijn met enkele maanden 
overlap. We houden van die verbinding. Ook hebben 
zich daarna meerdere families aangemeld om een kind 
te sponsoren. 

Als God het wil, ga ik dit elk jaar doen! Als de mensen 
blijven komen, blijf ik organiseren!”

SAMENWERKINGSPARTNERS IN BEELD: 
WORLD FINANCIAL GROUP Deze doorlopende serie licht 

samenwerkingspartners uit die 
International China Concern via 
allerlei kanalen steunen, zoals 
(gesubsidieerde) giften, sponsoren 
van Walk the Wall activiteiten en 
het aanmoedigen van werknemers 
om betrokken te raken. Een 
partnerschap kan bijdragen aan 
de motivatie van de werknemers,  
werven van nieuwe klanten en het 
imago van een bedrijf. Het kan 
ook substantieel belastingvoordeel 
opleveren, afhankelijk van uw 
land. Als u geïnteresseerd bent om 
partner te worden, bezoek dan:  
chinaconcern.org/
corporate-partners

De World Financial Group (WFG) en de WFG Charitable Trust geven 
royale steun aan ICC. Hierdoor kunnen verstoten en gehandicapte 
kinderen liefde, zorg en diensten ontvangen die hoop en kansen 
bieden op een volwaardig leven.  

Sinds 2011 hebben directie en partners van WFG $450.000 (bijna 
€400.000) ingezameld met conferenties, donaties en gesubsidieerde 
giften. Hierdoor hebben jongens en meisjes kansen die ze daarvoor 
niet kregen, zoals opleidingen, medische en therapeutische 
hulpmiddelen en vervoer. 

WFG blijft investeren in de levens van 24 kinderen met speciale zorg 
in Hengyang, China, via het toegewijde WFG Infant Centre. Hierdoor 
ontvangen de kinderen:

Voeding: verse groenten, vlees, tofu, vis en eieren voor kinderen 
en jeugd, alsmede babyvoeding met hoge voedingswaarde en 
vroeggeboren en ondervoede baby’s. 

Medische Zorg: medische procedures en behandelingen, 
doktersbezoeken, schaarse medicijnen of  levensreddende operaties. 

Vroeg Onderwijs: communicatievaardigheden en ontwikkeling tot 
actieve leden van de gemeenschap. 

Therapie: de zorg en vaardigheden die nodig zijn voor een kind om 
de eerste stappen te zetten, dingen te pakken of zelfs te praten. 

Dagelijkse benodigdheden: tandenborstels, bad- en 
doucheproducten, kleding, luiers en veel andere dingen die dagelijks 
nodig zijn. 

Bedankt, WFG, namens de kinderen, het personeel en de vrijwilligers 
in Hengyang voor onze voortgaande samenwerking!

Om u aan te melden voor Walk the 
Wall in uw stad of om te ontdekken 
hoe u een Walk kunt organiseren in 
uw omgeving, zie walkthewall.org.

WFG partners bezoeken Changsha



U KUNT EEN JONGENS- OF 
MEISJESDROOM OM DEEL VAN 
EEN FAMILIE TE ZIJN LATEN 
UITKOMEN!
Door een kind te sponsoren geeft u een verstoten 
kind in China een stabiel thuis, voedsel, kleding, 
opleiding, fysieke therapie en medische zorg. 
Bovendien laat u een kind, dat simpelweg deel van 
een familie wil zijn, zien dat hij of zij het waard is 
om liefde te ontvangen. 

CHINACONCERN.ORG/SPONSOR
Meld u vandaag nog aan en sponsor een kind bij 
International China Concern.

@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


