
NIEUWSBRIEF
Editie 2 2018

Hoofdartikel:
ICC’s 25e Verjaardag:
Hoop die herleeft 4

OOK IN DIT NUMMER:

Perspectief: Vooruitgang door 
de ogen van een therapeut 12

Hand-in-Hand Sponsorschap: 
Een Sponsormoeder zijn 16

Vrijwilliger:
Vrijwilligers uit de VS keren 
terug naar hun geboorteprovincie 
om te zorgen voor kinderen van ICC. 18



Eén
Hart
Actie

2

Er zijn veel manieren om uw zorg 
en liefde voor kinderen met een 
beperking te laten zien. Onlangs zijn 
we begonnen om papieren harten te 
verzamelen  van mensen die ICC 
ondersteunen en deze dan te geven 
aan de kinderen. Mensen kunnen hun 
naam en een korte boodschap op het 
hart schrijven voor zichzelf besluiten 
en daarmee zeggen: 

“Ik wil hoop, liefde en kansen 

brengen aan mensen met een 

beperking.  Ik beloof te doen 

wat ik kan om dit doel te 

bereiken en om anderen te helpen 

om het leven van mensen met een 

beperking waardevol te maken”  

Er hangen al veel papieren harten als
symbolen van liefde en steun
in kamers van onze zorgcentra, 
zodat kinderen in China verbonden 
zijn met vrienden van over de hele 
wereld.
De Eén Hart Actie gaat door. Vraag 
het ICC kantoor in uw land hoe u 
een hartvormige boodschap kunt
sturen om de kinderen te 
ondersteunen. 
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Liefde, hoop en kansen voor elk
kind met een beperking. 

Onze Missie
International China Concern is een
Christelijke ontwikkelings organisatie
Voor het veranderen van levens door
het brengen van liefde, hoop en kansen
voor China's verlaten kinderen met een 
beperking.

International China Concern is een geregistreerde non-profit organisatie in Australië, Canada, 
Hong Kong, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. 
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ICC’S 25E

VERJAARDAG
HOOFDARTIKEL
Hoop die herleeft
- Kyla Alexander, 
China Operations Director
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Eén van hen is de 4-jarige Qianqian. Nog 

maar een paar maanden geleden lachte en

liep hij niet en wilde hij niet worden 

aangeraakt. Hij wist niet wat hij moest 

doen met het speelgoed in zijn nieuwe thuis. 

Maar nu lacht Qianqian en straalt hij hoop 

uit, terwijl hij geniet van het samen zijn 

met de volwassenen om hem heen. 

De mooie Qianqian heeft de hoop dat 
hij iedere dag plezier zal hebben als hij 
wakker wordt en dat er voor hem gezorgd 
wordt. Deze hoop verandert zijn wereld. 

Een Verloren Parel gered

We hebben zoveel levens zoals dat van Qianqian 

zien veranderen. Eén kind dat we verzorgden in 

2011 en 2012 zal ik nooit vergeten. Door haar is 

mijn geloof in God die levens herstelt en hoop 

geeft, veranderd. Ze kwam gebroken, ondervoed en 

amper nog in leven bij ons. Ik moet zeggen dat 

ik dacht dat ze het niet zou halen, maar we 

namen allemaal de taak op ons om de verzorgers 

van dit kleine kwetsbare meisje te helpen. 

Na een aantal maanden 

Qianqian (voorste rij, tweede van rechts) 

en zijn geliefde familie Woodpecker. 

Pearl was geadopteerd in 2013 en is

sindsdien opgebloeid in haar gezin. 

Twijfel nooit aan Gods kracht die in 

jullie werkt om dit alles te volbrengen. 

Hij zal oneindig veel meer doen dan je 

grootste vragen, je ongelofelijkste 

dromen en je wildste fantasieën! Hij 

zal dat allemaal overtreffen, want 

zijn wonderbaarlijke kracht zal je 

voortdurend energie geven (vrij naar 

The Passion Translation)

Qianqian’s leven is radicaal veranderd door 

een stabiele gezinsomgeving, dagelijkse 

kringtijd (een speltherapie activiteit), 

geduldige verzorgers die de tijd nemen om 

hem zo langzaam te voeden als hij fijn vindt 

en door twee speciale en toegewijde 

vrijwilligers die in zijn gezinshuis werken. 

kwam het kleine meisje tot bloei, en bleek 

ze zelfs vol pit. Toen ik zag hoe Pearl 

veranderde en de kracht van Gods liefde en 

hoop leerde kennen, liet God me het vers uit 

Efeziers 3:20 zien

Gods liefde en hoop wordt zichtbaar in ICC 

door de verandering en genezing van kinderen, 

terwijl Hij hen door Zijn Geest kracht en 

leven geeft. En door dit werk laat hij ons 

Zijn liefde, Zijn goedheid en Zijn trouw zien 

en verandert hij ook ons. 

Aan Hem zij de glorie!
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Oma Hila (vrijwilliger) en de kinderen

genieten van ons zwembad in Hengyang!

De Diepste Wortels van Liefde

Kort geleden mocht ik een bijzondere reis 

maken door de Verenigde Staten, om een 

reünie bij te wonen van kinderen die 

vanuit ICC waren geadopteerd. Het was 

zo’n hoopvolle en bemoedigende tijd om de 

kinderen te zien bloeien in hun blijvende 

gezinnen. ICC heeft voor 290 kinderen 

gezorgd die nu geadopteerd zijn over de 

hele wereld. Veel van hen kunnen daar nu 

wonen omdat ICC voor hen bemiddelde en ze 

zijn gelukkiger en gezonder door de hoop 

en zorg die ze vaak van kleins af aan 

hebben gekregen in de ICC familie in China 

voordat ze geadopteerd werden. Om aan elk 

kind op de reünie te laten weten dat ze 

gekend en geliefd waren voordat ze bij 

hun adoptiegezinnen kwamen, was kostbaar 

voor hen. 

Hoop in de kleine dingen 

van het Leven

Na de reunie kwam ik terug bij onze projecten 
in China. Daar zag ik onze kinderen en jonge 
mensen genieten van het leven, terwijl ze elke 
dag zwommen in het zwembad, naar hun speciale 
schoolklas gingen, leerden hoe ze eten moesten 
maken, behandeld werden voor ziekte in de 
kliniek en spelend met hun verzorgers en mensen 
van een Short term Team. Er spreekt zoveel hoop 
uit de simpele dingen van elke dag die leven 
geven. 

De uitdagingen die we tegen komen 
waren nooit klein, maar we willen 
doorgaan met God in geloof en 
gehoorzaamheid, erop vertrouwend dat 
Hij oneindig veel meer zal doen dan 
wij zouden kunnen hopen of dromen.

.

Tegelijkertijd genoten onze jonge mensen 
in Changsha van de zomer met verschillende 
activiteiten. Gezinnen met een kind met 
een beperking kunnen hulp krijgen door 
ons Family Partners Programma (voorheen 
Community Outreach Project). Zij hadden 
de gelegenheid om op zomerkamp te gaan. 
Deze gezinnen kregen nieuwe energie en 
ondersteuning op het kamp en hoorden 
een boodschap van hoop, midden op het 
vaak moeilijke en uitdagende pad van 
het opvoeden van een kind met speciale 
behoeften. 

Doorgaan in geloof 

In het jaar van onze 25e verjaardag kijken we 
in ICC vooruit en dromen nieuwe dromen voor 
de toekomst. Het is ons verlangen om hoop 
en verandering te brengen in nog veel meer 
levens van zowel kinderen met een beperking 
die verlaten zijn, als in gezinnen die worstelen 
om kinderen met een beperking op te voeden. 



Internationale Dag van het Kind
In juni hebben leden van onze zorgcentra

en Family Partners Programma (voorheen

Community Outreach Project) hun 

tweejaarlijkse SportDag gehouden in 

samenwerking met een locale school. 

Er waren meer dan 200 deelnemers en het

was een groot succes voor iedereen!

CHANGSHA

In het tweede kwartaal van 2018

waren er prachtige initiatieven

en veel zomerplezier op onze 

projecten in China. We zijn vereerd

om de hoogtepunten te delen uit

Changsha en Hengyang: 
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PROJECT 
UPDATES

Met trots presenteren we onze
Speciale Musici!
Sun Wu, een jonge vrouw die is opgegroeid

in ons zorgcentrum, gaf een prachtige

pianorecital in de Changsha Concert Hall. 

Zes andere jonge mensen, waar ICC voor zorgt, 

traden op met Afrikaanse drums, wat ook erg

in de smaak viel bij het publiek. 

Zomer Kampen

Meer dan 40 kinderen van de locale 

gemeenschap en hun families hebben in 

juli deelgenomen aan kampen van het 

Family Partners Programma. Het was een 

dankbare tijd waarin kinderen nieuwe en 

gedenkwaardige ervaringen hebben 

opgedaan. 
De kampen hadden een gemeenschappelijk thema:

“Het is een wonderbare wereld!”
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Zomer Zwembad Plons

Het hoogtepunt van de zomer kwam op 1 juli

voor veel kinderen met de opening van het 

zwembad voor plezier, stoeien en oefenen.

Zwemmen is goed voor de kinderen, vooral 

voor hen met hersenverlamming, want het 

verbetert hun spierbeheersing. Ook de staf 

en de short-term teams genoten van het

zwemmen!

Welkom Nieuwe Baby´s

Na de recente adopties kwamen twee nieuwe 

baby's, Guilu en Guijan, onder onze zorg. 

Beide baby's bloeiden op door de liefde en

zorg van hun nieuwe gezinsgroepen. 

HENGYANG

Adoptie

Junhong en Jianglu, sloten zich aan bij 

hun blijvende families in Spanje ( juni)

en de VS ( juli). In beide gevallen zijn ze

goed ingeburgerd en geliefd bij hun

nieuwe families. 

Zijn we niet cool?

Jianglu (tweede van rechts) met haar 

liefhebbende familie. 

Guilu is een klein meisje met het Down syndroom. 

Guijuan is een klein prematuur meisje die maar

1,3 kg woog toen ze bij ons zorgcentrum kwam. 



10

Verder kijken dan de beperking

Kinderen met een beperking 

in China zijn vaak geisoleerd 

van de maatschappij. Scholen 

zijn zelden rolstoel-

vriendelijk, waardoor deze 

kinderen niet de mogelijkheid 

hebben om te leren zelfs als 

ze dat intellectueel wel 

kunnen. Doordat er extreem 

weinig interactie is tussen 

mensen met en zonder 

beperkingen, komen onbegrip 

en angst voor beperkingen 

veel voor. 

Wanneer hebt u voor het laatst een pauze genomen 
en genoten van de wereld en de mensen om u heen? 

“Het is een wonderbare wereld”—Het thema van onze zomerkampen dit jaar, was 
bedacht om de kampbezoekers aan te moedigen om te onderzoeken en zich te 
verbazen over het wonder van de schepping. De kampen geven niet alleen kinderen 
een leuke tijd, maar geven ook de ouders, die 24/7 voor hen zorgen met weinig 
ondersteuning van de maatschappij, wat rust van hun dagelijkse uitdagingen.  

Het is een Wonderbare Wereld

door Karen Norman, Project Manager & Joan Sun, 

Family Partners Programma (voorheen Community 

Outreach Project) Manager

Bij ICC streven we naar het 

creëren van kansen om de 

twee groepen te mengen, 

om te leren zorgen voor 

elkaar en elkaars 

verschillen te leren accepteren 

en waarderen. In het eerste 

kamp, werden kinderen met 

minder ernstige 

beperkingen samen gevoegd 

met kinderen zonder beperkingen 

van de lokale school. De 

laatste kinderen waren 

verbaasd over wat hun 

nieuwe vrienden allemaal 

konden. Naast het spelen van 

spelletjes en samen zwemmen, 

leerden ze door interessante 

wetenschappelijke experimenten. 

PROJECT VERHAAL

Er was een ander kamp voor 

kinderen met grotere 

beperkingen die meer 

ondersteuning nodig 

hebben bij dagelijkse dingen. 

Het was de eerste keer dat 

we een kamp hadden speciaal 

voor deze groep. Al met al, in 

de loop van de kamptijd 

zagen we vertrouwen groeien 

in deze kinderen. Sommigen 

van hen waren eerst heel 

verlegen, maar kregen genoeg 

zelfvertrouwen om zelfs een 

voorstelling te geven voor 

andere kampkinderen!

De fijngevoeligheid en de 

wil om verder te kijken dan 

de beperking en de 

persoon te begrijpen, 

zijn zeldzaam.



Impact op Gezinnen

De deelnemende gezinnen 

reageerden erg positief. Eén 

moeder van een kind dat veel 

zorg nodig heeft, was dankbaar 

dat haar dochter mee kon doen 

aan het kamp en dat zij als 

verzorger even een adempauze 

had. Zij had veel last van rug-

klachten, dus het was goed voor 

haar om een paar dagen rust te 

hebben zonder haar kind te 

hoeven tillen. 

Het kamp was bemoedigend 

voor veel ouders en steunde 

hen in hun besluit om hun 

kinderen niet op te geven. 

Het Rode Kruis en een plaatselijk ziekenhuis stuurden dokters 

en verpleegkundigen om de medische zorg te bieden die nodig 

was tijdens het kamp. Zij waren erg geraakt en zeiden dat 

het de eerste keer was dat zij hoorden over dit soort hulp 

aan gezinnen. Zij vonden het kamp heel belangrijk. Ook andere 

lokale vrijwilligers waardeerden de mogelijkheid om met deze 

speciale kinderen in contact te komen. Het was heel bijzonder 

om vriendschap te zien opbloeien tussen de vrijwilligers en 

de kampkinderen!

Meld u aan als Family Partner 
zodat families die het moeilijk 
hebben samen kunnen blijven!
www.chinaconcern.org/partner 11

Kinderen kregen te zien hoe ze een vulkaan moesten 

bouwen met lava bubbels die eruit kwamen. De kinderen

moesten erg lachen om de uitbarstende lava!

Wij ouders worden aangemoedigd om hen 

niet te verlaten en vol te houden.
Zhao Jing, een moeder ondersteund door ICC.

Verandering in Vrijwilligers 

Met de aanmoediging en hulp van onze vrijwilligers,

kon de 12-jarige Xuanxuan, die hersenverlamming heeft en 

nooit eerder had gezwommen, haar angst overwinnen en is

verliefd geworden op zwemmen!
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Alison (links) en Li Xiong (rechts) tijdens een therapie-sessie.

In het Hengyang Care Centre, hebben we een team van therapeuten dat bestaat uit 

negen Chinese dames uit de omgeving. Met de hulp van van onze therapie manager 

Alison Kennedy, een fysiotherapeut uit het Verenigd Koninkrijk, heeft dit team 

verschillende therapieprogramma’s voor onze kinderen en jong volwassenen. Daarnaast 

krijgen verzorgers advies voor het omgaan met materiaal, houding en spel. 

“Om een goede therapeut te zijn moet je 

van ieder kind de behoeften, persoonlijkheid, 

mogelijkheden en interesses begrijpen en 

hen dan helpen om te bereiken wat zij 

kunnen”, was het antwoord van Li Xiong op 

de vraag wat voor kwaliteiten een goede 

therapeut zou moeten hebben. 

PERSPECTIEF
Vooruitgang door de ogen

van een Therapeut

door Li Xiong, verteld aan 

Kyla Alexander, 

China Operations Director

Mijn naam is Li Xiong en ik werk als 

fysiotherapeut in het Hengyang Care 

Centre sinds oktober 2014. Ik heb zelf 

twee kinderen, een klein meisje van 6 

jaar en een babymeisje van 9 maanden. 

Sinds ik zelf kinderen heb, heb ik ervaren 

wat moederliefde is. Een kind opvoeden is 

een serieuze en belangrijke langdurige 

investering en verantwoordelijkheid. 

Dankzij ICC, heb ik daarnaast de eer om 

deel te zijn van de opvoeding van de 

kinderen hier en hen te omringen met 

liefde; ik help hen groeien en ontwikkelen 

door de therapie en door met hen 

te spelen. 
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Eén van de kinderen waarmee ik werk is onze prachtige 4-jarige Jungwang, die een 

lichamelijke beperking heeft die veel invloed heeft. Mijn rol is om hem te helpen 

om te kunnen spelen en leren. Zijn lichaamshouding heeft ondersteuning nodig die 

ik aanbied, terwijl we speelgoed gebruiken en spelletjes doen die hem helpen om 

controle te krijgen over zijn lichaam en om hem leermogelijkheden te geven.

Toen we begonnen met de therapie, huilde Jungwang vaak en weigerde met me te 

praten omdat hij me niet kende en vertrouwde. Na twee weken leerde hij me wat 

beter kennen en voelde zich veilig genoeg om te reageren. Hij lacht nu en praat 

volop in onze therapie sessies. Ook al boekt hij op lichamelijk gebied niet 

veel vooruitgang door zijn beperking, op cognitief gebied gaat hij vooruit en 

leert veel in onze sessies. Ik vind het erg leuk om met hem te werken en te 

zien hoe hij zich ontwikkelt, ik 

geniet echt van mijn tijd met hem!

Eén-op-één therapie

Een belangrijk deel van mijn dagelijkse routine als een therapeut is om individuele sessies 

te hebben. Elke dag heb ik diverse sessies van 40 minuten met verschillende kinderen. We 

halen ze op uit hun gezinshuizen en brengen hen naar de therapieruimte voor hun sessie.

Li Xiong ondersteunt Junwang bij zijn houding om het 
mogelijk te maken dat hij zijn handen gebruikt en speelt. 

Dit helpt bij zijn fysieke ontwikkeling en het leren. 
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In een paar maanden hebben we veel verandering en vooruitgang gezien bij de 

kinderen van de Woodpecker familie. Toen één van de jongens verhuisde naar de 

Woodpecker groep, haatte hij het lawaai en de drukte van de kring tijd; hij huilde 

en probeerde zichzelf terug te trekken. Vandaag zit hij te glimlachen en genieten 

en pakt hij zelfs blij het speelgoed aan dat aan hem gegeven wordt. 

De Woodpecker-familie geniet van de kring-tijd!

V.l.n.r.: Beibei, Liu Jingli (kleuterschool-leraar),

Chong, Li Xiong (therapeut), Nan, Fu, Hilda (vrijwilliger), 

Hong Furong (verzorger), Gugu

Dagelijks plezier met “Kring Tijd”

Elke dag hebben we een “kring tijd” in de verschilende gezinsgroepen in het Care Centre. 

We doen deze kring tijd samen met de verzorgers, de kleuterschool docenten en vaak de 

internationale vrijwilligers. Op deze manier hebben alle kinderen een volwassene die hen 

helpt meedoen. Onze kring tijd is altijd leuk, vol plezier en lawaai! 

De docenten en therapeuten leiden de kring tijd om beurten.                                                                                 Ons doel is om spelletjes 

en activiteiten aan te bieden om hen te helpen ontwikkelen op lichamelijk, emotioneel 

en sociaal gebied en tegelijkertijd plezier te hebben waardoor ze genieten van het leven. 

We zijn onder de indruk van Chong en Nan 

die nu de hele routine van de kringtijd 

kennen. Ze kunnen beginnen met de 

nieuwe spelletjes en aan het eind kunnen ze 

helpen om het speelgoed terug te brengen. 

Door de kringtijd zien we dat de jongens 

een band opbouwen met anderen en Chong 

is voor het eerst en beetje gaan praten. 



Rongrong geniet van de activiteiten in de klas

en ze ontroert ons allemaal met haar glimlach.
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Een stimulans om te leren

Als therapeutengroep hebben we in het 

carecentre ook dagelijks klassen waarbij 

we kinderen helpen om nog beter te kunnen 

leren. De kinderen in mijn groep hebben vrij 

grote beperkingen. In de klassen leren ze 

lichamelijke, sociale en communicatie-

vaardigheden die hen helpen in het dagelijks 

leven. Voor elk kind is een therapeut of 

verzorger aangewezen die dat kind helpt in 

de groepssetting. We hebben gezien hoe 

kinderen veel vooruitgang boeken op 

deze manier. 

Outreach naar het Staats-

Welfare Centre

Los van de routine bij ICC, gaan een andere 

therapeut en ik twee keer per week naar het 

Staats Welfare Centre om daar een kring 

tijd te houden. We doen dit samen met een 

therapeut en een paar verzorgers vanuit het 

welfare centre. Het is een drukke tijd omdat 

de kinderen daar minder gewend zijn aan 

activiteiten en structuur. Hoewel we vaak 

erg moe zijn aan het eind, hopen we echt dat

de kinderen in het welfare centre genieten 

van de kring tijd en dat zij en de staf 

ervan leren doordat ze meedoen. 

Volhouden

Ik vind het leuk om een therapeut te zijn 

in het Hengyang Care Centre and ik leer 

veel van mijn liefdevolle en geduldige 

collega’s. Ik houd ervan om de kinderen 

te helpen in wat ze nodig hebben en ze 

elke dag te laten genieten. Door het 

werken bij ICC heb ik ook van de kinderen 

geleerd. De kinderen hebben moeite met de 

dingen van elke dag, maar ze houden vol 

en werken hard tot het lukt en ze dingen 

afgemaakt hebben. De volharding 

van de kinderen leert mij om ook vol te 

houden als het leven moeilijk is. 

Mijn hoop voor de kinderen bij ICC is 

dat ze ruimte krijgen om te groeien en 

zich te ontwikkelen en hun mogelijkheden 

kunnen laten zien in de maatschappij hier. 

Ik wil graag dat mensen leren dat 
kinderen met een beperking net zo 
waardevol zijn en ik hoop dat ze 
zullen leven in een wereld waar 
geen discriminatie is en waar ze 
de hulp krijgen die nodig is. 



“Mama...” kleine Xuanxuan keek me eindelijk aan en riep 

me met haar zachte en verlegen stem. Mijn hart smolt en 

ik kon mijn tranen niet tegenhouden. Misschien was het 

haar kwetsbaarheid en zachtheid, of omdat ik voor het eerst 

moeder werd genoemd; het was een heel speciaal moment. .

ICC leren kennen

Xuanxuan heet het kind dat ik sponsor door ICC. In 2013, 

toen ik nog student was in Engeland had ik het voorrecht 

om Kyla, een lange termijn vrijwilliger van ICC (nu de 

China operations Director van ICC), te horen vertellen over 

haar ervaringen in China, waar ze al meer dan 10 jaar 

verlaten kinderen met een beperking hielp. Zij zag deze 

kinderen als waardevol en ze sprak over deze plaats als thuis. 

Ik was diep geraakt door haar zelfopofferende houding en de 

levensverhalen van deze kinderen en was vastbesloten om iets 

te doen om te helpen. Nadat ik afgestudeerd was en begon met 

werken, had ik een salaris waarmee ik kinderen van ICC kon 

ondersteunen. Van toen af aan werd ik de “sponsor mama" van 

Beibei en Xuanxuan. Door regelmatige verslagen, kreeg ik te 

horen hoe mijn kinderen groeiden en zich 
16

HAND-IN-HAND SPONSORSCHAP
Een Sponsormoeder Zijn

Door Mingyan Peng (ICC Kind Sponsor)
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ontwikkelden. Soms stuurden vrijwilligers in het Care 
Centre filmpjes van Beibei en XuanXuan. Het is hart-
verwarmend om hun gezichten te zien en het voelt 
alsof ik mijn familieleden van ver zie die ik erg mis. 

Wederzijdse verandering door 

Sponsorschap 
Naast financiele en materiele steun, heeft ieder kind 

het nodig om zich direct geliefd te voelen. Daarom heb 

ik mijn twee kinderen bezocht tijdens het Dragon Boat 

Festival in China. Ik herinner me nog Beibei’s zonnige 

glimlach en de warmte toen ik hem vasthield. Deze 

4-jarige jongen kan niet staan door de druk op zijn 

zenuwen die wordt veroorzaakt door de zwellling in zijn 

hersenen. Hij weet weinig van zijn lichamelijke toestand, 

hij houdt van het leven en verspreidt vreugde, waar hij 

ook gaat! Mijn andere sponsorkind Xuanxuan is een 

schattig meisje. Ze is verlaten door haar ouders vanwege 

hersenverlamming. Tijdens mijn bezoek duwde ik haar in 

haar rolstoel en probeerde ik met haar te zwemmen. 

Ze was eerst heel verlegen en stil, maar werd wat 

losser na aanmoediging en complimentjes. Ik zal de tijd 

met deze twee prachtige leventjes nooit vergeten. De 

mogelijkheid om lief te hebben en de levens van 

anderen te helpen veranderen is heel belangrijk 

en waardevol voor mij! Het is een zegen om te 

geven en de blijdschap die je dan ontvangt is niet 

te meten. Ik hoop te blijven meelopen met Beibei 

en XuanXuan in hun levens en ik vraag meer en 

meer mensen om deel te zijn van deze levensveranderende 

sponsorschap-reis. Zo kunnen we liefde, hoop en 

kansen brengen in deze bijzondere en kostbare levens!

Mingyan koestert de tijd met haar
kostbare sponsorkinderen Xuanxuan (links)

en Beibei.

Mingyan (midden) en andere vrijwilligers 

helpen om voor de kinderen van ICC's 

zorgcentrum te zorgen. 

LOOP “HAND-IN-HAND” 
met een kind in ICC’s zorg!

www.chinaconcern.org/sponsor



VRIJWILLIGER
Vrijwilligers uit de VS keren terug naar hun geboorte-

provincie om te zorgen voor kinderen van ICC.
door Aaron en Sonia Gunkel 

Aaron en Sonia waren vanuit Hunan in China geadopteerd en ze werden broer en zus

in hun adoptie-gezin in de V.S. Deze zomer wilden ze delen hoeveel zegeningen en 

liefde ze hebben ontvangen door het vrijwilligerswerk van ICC. De hele ervaring 

was vooral voor Aaron zinvol omdat er door ICC voor hem werd gezorgd toen 

hij nog een baby was. 

Er is niets mooiers dan een glimlach te zien op het gezicht van een kind. Dit hebben 

we ontdekt toen we voor ICC in juli twee weken met een Korte-Termijn Team in

het Hengyang zorgcentrum waren. Tot onze vreugde, hebben we de kracht van liefde

ervaren toen we werkten met de prachtige kinderen onder ICC's zorg; ze hebben een 

speciaal plekje in ons hart gekregen. 

ICC is speciaal voor ons, niet alleen vanwege de kostbare herinneringen, maar ook 

(en nog belangrijker) omdat het werken met de kinderen in Hengyang veel voor ons 

betekent omdat we zelf uit China zijn geadopteerd. 

SONIA DEELT:

Een belangrijk hoogtepunt van onze tijd in Hengyang is om

de grote vooruitgang te kunnen zien die sommige kinderen

maakten gedurende de twee weken van ons team. Eén zo'n kind

is Fufu die erg op zichzelf was. Echter: aan het einde van 

onze tijd met ICC was het prachtig om te zien dat Fufu lachte, 

knuffels gaf en aan het verkennen was. Op de laatste dag kon ik

Fufu helpen met het beklimmen van twee trappen, 

iets dat hij eerder niet kon. Ik was verrast door het enorme

verschil in Fufu aan het eind van onze tijd met hem. 

Manieren vinden om contact te krijgen met de kinderen, 
ieder op zijn/haar eigen wijze, bracht ons veel vreugde. 
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AARON DEELT:

Mijn groepsgenoten en ik waren verrast door de volharding van

de zorgverleners in het weeshuis bij het onvermoeibaar zorgen

voor de kinderen, 24 uur per dag. Ook was het bijzonder om te zien

dat de zorgverleners nachtdiensten draaiden, omdat de jongens met 

wie ze werkten, ook vaak 's nachts actief waren. 

We zijn erg dankbaar voor deze bijzondere gelegenheid, en

we hopen dat onze ervaringen en geleerde lessen ons

bijblijven en ons vormen voor de rest van ons leven.

Dank u wel, ICC, voor de impact die jullie hebben, niet

alleen op de levens van de kinderen, maar ook op de levens

van de vrijwilligers die jullie laten delen in het werk

dat jullie doen. 

Doe mee met het

Short Term Team 

www.chinaconcern.org/go

"De kinderen leken zo gelukkig", vertelde

Aaron. "Ze wachtten ons altijd op bij de

deur en stopten nooit met glimlachen. 

Het was een voorrecht om met hen te werken."



20

ICC Australië

NIEUWS
UPDATES VAN DE ICC-KANTOREN

ICC Pleitbezorger

Lillian Li heeft het ICC-verhaal gedeeld bij 

het Müller College schoolfeest. Lillian is 

een goede pleitbezorger voor ICC en heeft 

een Müller College Vrijwilligers Team 

georganiseerd waarbij studenten elke 2 jaar 

aan ICC-projecten kunnen deelnemen en 

werken met de kinderen onder onze zorg. 

Studenten voelden zich beloond 

door deze ervaring. 

Vrijwilligers Expo

Op 15 augustus hadden we een stand op de 

Ipswich State High School, waarbij studenten 

informatie konden krijgen over hoe ze 

betrokken kunnen worden bij locale 

organisaties. De ICC-stand was een groot

succes; studenten lieten hun commitment

met kinderen met beperkingen zien door een 

hartvormige kaart te tekenen, door te horen

wat de visie en missie van ICC is en door te 

horen hoe ze kunnen deelnemen aan deze 

reis van liefde. 

ICC Canada

Ons Toronto vrijwilligers Team (vanaf links): 

Ann Marie Payne, Madeline Fok, Kiak Tingchaleun, 

Peter Lam, Zailing Fan, Winnie Zhou, Xiaoai Chen, 

Anna Reeves, Chris Reeves, Sylvia Lau and 

Wilman Lau. 

Toronto Vrijwilligers Team

We zijn veel dank verschuldigd aan het

Toronto vrijwilligers Team dat ons heeft

geholpen om de Walk the Wall-evenementen

te organiseren de afgelopen 8 jaar. Als teken

van dank hebben we elk teamlid een 

exemplaar gegeven van "China's Oasis", het 

boek bij de herdenking van 25 jaar ICC, 

waardoor ze meer kunnen leren over 

de geschiedenis van ICC. 

“Schatten in potten van klei”

Esther Lee, een voormalig staflid van ICC

Canada, deelde de boodschap van 2 Kor. 

4:1-18 "Schatten in potten van klei" bij 

de Evangelische Chinese Bijbelschool om 

het werk van ICC voor het voetlicht

te brengen. Haar boodschap werd positief 

ontvangen, en we zijn erg dankbaar 

voor de gulle giften van deze gemeente. 



Bezoek Korte Termijn Teams

In juli en augustus hebben twee groepen 

vrijwilligers uit Australië, Canada, VK, 

Singapore en VS onze kinderen en jong-

volwassenen bezocht in het Hengyang Zorg-

centrum. Zij gaven quality time door vele 

activiteiten van knutselen tot zwemmen. 

Bijtanken Verzorgers

Van 9-12 augustus heeft een groep

vrijwilligers uit Shanghai een geweldige

bijeenkomst georganiseerd voor verzorgers

om een pauze te nemen van hun werk, te 

genieten van lekker eten, spelletjes en

samenzijn. De groep besteedde ook tijd met

jongvolwassenen uit de gemeenschap om 

kleur te geven aan hun zomervakantie. 

ICC China
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Nieuwe Uitvoerend Directeur

We willen u voorstellen aan David Chang, 

die onlangs bij ICC Hong Kong is gekomen

als onze uitvoerend directeur. David

heeft met succes 20 jaar lang 

verschillende rollen gehad in de

zakenwereld en zal zeker leiderschap

en visie brengen aan het Hong Kong team. 

We zien er naar uit om met samen met 

David aan de doelen van ICC te werken!

Donorreizen Naar China

Van 1-3 juli hebben we een reis geleid

voor de band met de sponsors. Een 

deelnemer vertelde: "Ik voelde de niet 

niet aflatende liefde en de genade van 

Jezus via de verzorgers... ik geloof dat, 

terwijl we overvloedig leven in 

Hong Kong, we de compassie kunnen 

delen met ICC's kinderen." Na het 

bezoek besloot een gepensioneerd 

echtpaar om vijf kinderen te gaan 

sponsoren. 

ICC Hong Kong

Meld u nu aan voor reizen naar: 
Hengyang (HY) & Changsha (CS) in 2019:

28 Feb-2 Mrt (HY) | 13-15 Jun (CS)
29-31 Aug (CS) | 28-30 Nov (HY)
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Kring van Hoop

We zijn bijzonder verheugd over de organisatie

van het eerste Kring-van-Hoop-diner in de UK:

vieren van het verleden en dromen over de 

toekomst. Te gast was Kyla Alexander, de

directeur Operations van ICC China. Zij 

deelde verhalen van liefde, hoop en kansen.

Het was een goede gelegenheid om oude 

vrienden te ontmoeten en nieuwe te maken. 

Houd voor nieuwe evenementen onze 

Facebookpagina in de gaten!

Fondsenwerving

18 ICC-helden hadden beloofd om elk 500

Pond te werven voor eind 2018. Heel veel 

dank aan alle ICC-helden! 

Marathons, verkoop, optredens, dit zijn

slechts een paar voorbeelden van de 

activiteiten van de helden. Wilt u iets

bijzonders doen? Word een ICC-held!

Voor meer informatie: 

rebecca.pearey@chinaconcern.org

ICC VK en Ierse Republiek Amerikaanse Vrienden van ICC

ICC Held Hannah Stocks trekt haar sportschoenen aan

voor haar eerste marathon om geld in te zamelen voor

onze kinderen en jongeren die elk zo mooi en 

speciaal zijn.

Families Network Reünie

In het weekend van 19-23 juli hoorden we

kreten van vreugde bij de tweede Adoptive

Families Network (AFN) Reünie in 

Indianapolis. 14 families uit de hele USA,

elk met een geadopteerd kind van ICC, 

deelden herinneringen van ICC. "Onze

zoon Caleb genoot van de reünie en heeft

bijgepraat met oude vrienden en heeft 

nieuwe vrienden gemaakt", vertelde 

Jill Schooley die 300 km had gereisd

om bij de reünie te zijn. "We zijn ICC

dankbaar voor de kans om contact te hebben

met zijn verleden."

Aanwezige families bijeen bij Conner Prairie om 

plezier te hebben bij het museum voor levende historie. 

Een speciaal onderdeel van het weekend

was de aanwezigheid van Kyla Alexander,

Directeur Operations ICC China. Zij deelde

verhalen van kinderen en updates van het 

werk. Aan het weekend deden 61 

mensen mee; de mensen gingen voldaan  

naar huis en wilden betrokken blijven 

bij de opdracht van ICC. 



Indianapolis, USA
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Redcliff, Australia 
(Foto credit: Rebekah Cruz)

Meer sponsorlopen vinden plaats in: 

Australië, China, Hong Kong, Ierland, Singapore, VK en VS!

MELD JE NU AAN!
www.walkthewall.org

Door mee te doen met de Walk als sponsor van een deelnemer of door
te doneren, verandert u de levens van kinderen in ICC's zorg!

Walk the Wall is een wereldwijde sponsorloop die plaats vindt in 30 steden 

over de wereld om leven te geven en verlating te beëindigen!

Changsha, China

Toronto, Canada



SINGAPORE

+65 9684 6914

singapore@chinaconcern.org

Bid voor ICC

International China Concern

www.chinaconcern.org
WeChat QR Code

CONTACT MET ICC
AUSTRALIË

+ 61 (0) 7 3812 8118

australia@chinaconcern.org

www.facebook.com/australiaicc

CANADA

+1 604 322 3119

canada@chinaconcern.org

www.facebook.com/
chinaconcerncanada

CHINA

+86 731 85231546

china@chinaconcern.org

HONG KONG

+852 2529 2952

hongkong@chinaconcern.org

www.facebook.com/hongkongicc

NEDERLAND

+31 79 323 0343

nederland@chinaconcern.org

VERENIGD KONINKRIJK &

REPUBLIEK IERLAND

+ 44 (0) 191 2611079

uk@chinaconcern.org

www.facebook.com/chinaconcernuk 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

+1 360 746 8520

usa@chinaconcern.org

www.facebook.com/
AmericanFriendsofICC 

Word Vrijwilliger Ondersteun ICC


