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ICC’S 25e

VERJAARDAG

De Lange Reis van Liefde 

- David Gotts, Oprichter

thTijdens dit 25-jarige jubileum 
van ICC blik ik steeds terug op 
alles wat er gebeurd is sinds ik 
al die jaren geleden door een 
gezondheidscentrum van de 
staat liep in China. 
Ik herinner me duidelijk hoe ik 
baby’s in mijn armen hield,
 wetend dat velen, zo niet de 
meesten, binnen een paar korte 
weken zouden overlijden. De pijn 
en verwarring die ik op die 
momenten voelde, was 
overweldigend, maar het wat niet 
het enige dat ik voelde. Ik voelde 
ook de pijn van een God die zo 
veel liefde voor deze kinderen had 
dat al het andere daarbij in het niet 
viel. Deze wetenschap van Gods 
liefde voor China’s verlaten kinderen 
met beperkingen liet mij zien dat David Gotts, 1993
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ik geroepen werd om 
naast deze kinderen te 
gaan staan en van ze 
te houden met de liefde 
die God ook voor mij 
heeft. Liefde was de 
reden dat ICC begon en 
vandaag, 25 jaar later, blijft 
liefde het hart van ICC en 
alles wat we doen. 
(vervolg p.6)



Liefde was de reden 
dat ICC begon en 
vandaag, 25 jaar 
later, blijft liefde 
het hart van ICC en 
alles wat we doen.
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Liefde was Toen... 

Bij de start van ons werk was het 
gemakkelijk om liefde te tonen. Er 
waren zo veel eenvoudige manieren 
om lief te hebben. Ik ging van 
wieg naar wieg en hield elke baby 
vast. Ik verschoonde ze en voedde 
hen. Ik trok kinderen op schoot 
en hield ze stil vast, terwijl ik 
ze verzekerde van Gods liefde en 
mijn liefde. 

Liefde was als plantenvoeding voor 
een plant. Het was de mest die voor 
nieuw leven zorgde. Een verlaten 
kind, als een dichte knop, begon 
open te bloeien wanneer de gedeelde 
liefde in hun hart vloeide. Het 
verdrietige, terneergeslagen, 
teruggetrokken kind reageerde 
voorzichtig en langzaam. Maar na weken 
en maanden begon het te glimlachen en 
hardop te lachen als we gekke bekken 
trokken. 

Terwijl de tijd verstreek en ICC groeide, 
werd ik teruggedrongen van de frontlinie, 
van het vasthouden van kinderen naar 
het faciliteren van meer en meer vrijwilligers 
en personeel die hun liefde deelden. 
Hoewel ik het samenzijn met de kinderen 
heel erg miste, kon ik zien hoe anderen 
hun liefde stortten in de kinderen die we 
dienden. 

Ik keek toe hoe sommige van de 
bijzonderste mensen van de wereld naar
China kwamen, de roeping volgend die 
God in hun leven had gelegd. Verpleegsters, 
therapeuten en docenten kwamen met 
hun eigen specifieke en zeer bruikbare 
vaardigheden. Ze gebruikten die in het 
voordeel van de kinderen, maar ieder 
van hen wist dat het de liefde achter hun 
vaardigheden was die de transformatie 
bewerkstelligde die we wilden zien.  

Echte liefde is wanneer...
Maar gebroken harten te zien helen is 

een langzaam, zelfs levenslang proces. 

De impact van verlating, en voor 

sommigen jarenlange verwaarlozing in 

een gezondheidscentrum van de staat, 

heeft een diepe gebrokenheid 

achtergelaten. Schattige baby’s en 

peuters moeten, ondanks alles wat ICC 

heeft gedaan, als ze opgroeien nog 

steeds de pijn onder ogen zien van 

waarom ze verlaten zijn. Tieners 

worstelen met de gevolgen van de 

slechte behandeling die ze meemaakten 

voordat ze bij ICC kwamen. 
Het liefhebben voorbij de ‘schattige’ 
babyfase en het blijven liefhebben 
als de gebrokenheid onze ICC tieners
uitdagend en moeilijk maakt is de diepere, 
echtere soort liefde.

Het is deze liefde die ik steeds weer 

geuit zie worden; de liefde die het weigert 

om iemand op te geven; de liefde die de 

waarde van een persoon kent als zij die 

niet in zichzelf kunnen zien. Zo liefhebben 

is kostbaar… en pijnlijk. 

Henri Nouwen writes, 

Mededogen vraagt ons te gaan waar 

het pijn doet, om de plaatsen van 

pijn binnen te gaan, te delen in de 

gebrokenheid, verwarring en angst. 

Mededogen daagt ons uit om mee te 

schreeuwen met degenen in ellende, 

te treuren met de eenzamen, te huilen 

met degenen in tranen. Mededogen vraagt 

van ons om zwak te zijn met de zwakken, 

kwetsbaar met de kwetsbaren en 

krachteloos met de krachtelozen. 

Mededogen betekent volledig opgaan in 

de toestand van het mens-zijn.
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Als u dit citaat zou laten lezen aan een van ICC’s

 medewerkers zou die knikken en u zou zien dat ze

 weten dat dit het soort liefde is waartoe we in ICC

 geroepen zijn om die te geven aan hen die pijn en

 verlating hebben doorgemaakt. 

Hoe kunnen we zo liefhebben? We kunnen dat 

omdat dit de manier is waarop wijzelf geliefd zijn. 

In het leven van Jezus zien we hoe Gods

 zoon in een gebroken wereld kwam en in

 onze plaatsen van pijn. Hij deelde in 

onze gebrokenheid, verwarring en angst.

 Hij treurde met de treurigen, troostte 

de eenzamen en huilde met hen die 

verdriet kenden. Uiteindelijk maakte hij

 zichzelf zwak, kwetsbaar en krachteloos

 toen hij aan het kruis hing. En terwijl 

hij daar aan het kruis hing, legde hij 

zijn leven af, zodat wij toegang kunnen 

krijgen tot een liefde die boven ons 

verstand uitstijgt. 

Voor hen onder ons die zichzelf als 

volgers van Christus zien, zou het geen 

verrassing moeten zijn dat we geroepen 

worden om ditzelfde pad van liefde te 

lopen. Elke Christus-volger wordt 

opgeroepen om de gebroken wereld in te 

gaan waarin we leven en lief te hebben 

wie we ontmoeten. 

Uw aandeel in ICC’s volgende 

hoofdstuk
Vijfentwintig jaar van ICC’s verhaal 
zijn nu opgeschreven. Het is een 
bijzonder verhaal van liefde en de 
veranderingen die we teweeg brengen 
als we op deze kostbare manier 

liefhebben. U kunt dit verhaal lezen 
in ICC’s nieuwe boek China’s Oasis.

Als u een exemplaar koopt, hoop ik dat 
het u zal inspireren om te zien hoe God 
u kan gebruiken om voor transformaties 
te zorgen in de levens van China’s 
verlaten kinderen met beperkingen. 

In ICC is er plaats voor u om te komen 
en uw liefde en Gods liefde uit te 
storten, zodat degenen die in pijn, 
angst, verwarring en duisternis leven,
kunnen gaan ervaren hoe liefde hen wil
veranderen. 

Dankuwel dat uw met ICC mee hebt 
gelopen in de afgelopen 25 jaar. Ik 
ben diep dankbaar voor de gebeden die 
u hebt gedaan en de steun die u hebt 
gegeven. Neem alstublieft deel aan 
deze lange reis van liefde en help mee 
om nog meer verlaten kinderen met 
beperkingen liefde, hoop en kansen te 
ervaren. 

David Gotts, 

Oprichter, International China Concern

China´s Oasis 

Nu te koop! U kunt een
exemplaar kopen bij: 

www.chinasoasis.com
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Als ik naar de toekomst kijk, ben ik 
opgewonden over hoe God ons leidt om 
het werk dat we doen te laten groeien. 

Verschillende geweldige plannen krijgen vorm 
die ICC de mogelijkheid geven om deze 
bijzondere liefde te delen buiten de muren van 
ons huidige werk, waarmee de levens van 
honderden andere kinderen zouden veranderen. 
Ik geloof dat er plaats is voor U in de volgende 
hoofdstukken van ICC’s verhaal. 



PROJECT 
UPDATES

CHANGSHA

Verhuizing van ICC’s Community 
Outreach Project

In maart is ons centrum met gastgezinnen

voor kinderen die speciale zorg behoeven

verhuisd naar een nieuwe locatie. Verwacht

wordt dat dit centrum wordt geopend in mei. 

Het centrum is uitgerust met allerlei

voorzieningen en wordt beheerd samen met

Kai Fu District's Disabled Persons' 

Federation. 

In het eerste kwartaal van 2018 

gebeuren nieuwe en spannende

dingen bij onz projecten in China.

Hieronder enkele highlights van 

onze projecten in 

Changsha and Hengyang:

10 Belangrijkste Goede Doelen

In maart kwam het Rainbow Disabled

Children’s Services Centre van ICC

in de goede doelen top-10 van de

vijfde Changsha Liefdadigheids Awards. 

Therapie Ruimte (boven), Drempelloze badkamer 

(onder)

“Flowers in the Desert” WeChat Store

In maart heeft onze WeChat winkel 

de eerste prijs gewonnen voor het meest

vernieuwende liefdadigheidsproject in 

Changsha. De verkoop en beheer van 

deze WeChat winkel is in handen van Xiu 

en Gui, twee jonge mensen die bij ICC leren 

hoe een bedrijf wordt gerund. Het "Bloemen 

in de Woestijn" Programma streeft naar een 

beroepsopleiding en het creëren van

kansen voor jonge mensen

die speciale zorg nodig hebben. 
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Deze kaarten zijn met liefde gemaakt door jonge

volwassenen die speciale zorg nodig hebben, in het

"Bloemen in de Woestijn" Programma. 

Xiu maakt juwelen en leert tegelijkertijd hoe 

een WeChat winkel moet worden gerund. 



HENGYANG

Nieuwe Familie Leden

Het Hengyang Care Centre heeft 8 

nieuwe kinderen verwelkomd in onze

grote familie! 2 kinderen zijn

geadopteerd en we wensen hen alle 

goeds in hun nieuwe families!

Sunbirds Gemeenschaps Huis

In maart zijn 5 jongens van de Sunbirds

familie van het Hengyang Care Centre

verhuisd naar de Rich Hubbard Community

Group Homes. Er zijn zeker uitdagingen

voor hen in de nieuwe omgeving, maar de 

5 jongens kunnen ook genieten ook van 

hun nieuwe thuis. 

De jongens van de Sunbirds zijn verhuisd naar 

een nieuw huis. 

Lente Uitstapjes

Voor de kinderen en jonge mensen van onze zorgcentra zijn lente uitstapjes georganiseerd. 

Woodpecker Family

In april zijn 8 jongens van 3-10 jaar

verhuisd naar een nieuw groepshuis 

genaamd de Woodpecker Familie. We hopen 

dat zij kunnen genieten en zich kunnen 

aanpassen aan de nieuwe omgeving. 

Nieuwe Voorzieningen voor Kinderen
met Ernstige Beperkingen

De Panda-familie in het Hengyang Care

Centre is opnieuw ontworpen om beter

en professionelere individuele 

holistische zorg voor kinderen met 

ernstige beperkingen. 
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PROJECT VERHAAL
DE LIEFDEVOLLE BETROKKENHEID VAN FAMILIE

door Alison Kennedy, Manager Therapie

Bij het onderzoek 

kwam naar voren dat 

hij nog aardig wat 

kracht had om zich 

achteruit te duwen en 

dit maakte duidelijk 

dat hij een specifiek op 

zijn behoeften, 

ontworpen stoel nodig 

had. Hiervoor moest 

verder onderzoek gedaan 

worden naar zijn behoeften. We 

observeerden en bespraken de mogelijke 

opties. Het ontwerpen van de juiste stoel

zou een uitdaging worden maar met 

voldoende tijd voor onderzoek en overleg

zou het moeten lukken. Omdat we er van 

bewust waren dat we een groot deel van 

onze tijd besteden aan liggen en slapen,

vroegen we aan Xiaozhi  in welke positie

hij het lekkerste ligt. We hadden 

antwoorden verwacht als op mijn zij 

liggen of met een teddybeer tussen mijn

benen. Hij gaf echter een onverwacht 

antwoord

Xiaozhi was heel ontspannen toen hij

op de borst van zijn vader lag. 
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Op een dag droeg een vader zijn 14-jarige zoon 

Xiaozhi op zijn rug en arriveerde in de 

therapieruimte van ICC. Het kostte tijd om de 

fysieke behoeften van Xiaozhi te begrijpen. Zijn 

spasmen waren sterk en zijn wervelkolom 

begon tekenen van misvorming te vertonen. 

Hij was de rolstoel ontgroeid, dis ze te leen 

hadden via ICC´s Community Outreach Project  

COP en een vervangende stoel via een lokale

liefdadigheidsinstelling was niet 

meer geschikt voor hem.  



`Xiaozhi was het meest ontspannen liggend op 

zijn vaders borst` We luisterden naar de uitleg 

van zijn moeder die vertelde hoe hij dan lag. 

Dat beeld van deze jonge knul, overstrekt en

gespannen, eindelijk ontspannen tegen zijn vader,

 raakte mij diep. Het vertelde van zoveel liefde 

en goedheid in dit gezin lifdevolle toewijding 

aan elkaar, aanwezigheid te midden van zwakte, 

openheid over zwakheden, tederheid in kracht…en 

nog veel meer. Toen ik de therapieruimte verliet,

 werd ik getroffen door het onmetelijke belang 

van het COP dat gericht is op het ondersteunen 

van gezinnen die kinderen opvoeden met speciale

 behoeften. COP biedt hen een plek om praktische 

hulp te zoeken en hun ervaringen en strijd te 

delen. Ook ervaren ze daar dat er nog steeds 

mensen zijn die nog altijd geloven in de grote 

waarde van het gezin en het leven van elke ziel. 

Het voorzien in een aangepaste rolstoel lijkt 

klein maar heeft een grote uitwerking. Een 

jongeman wordt in het gezin gerespecteerd en 

gewaardeerd. Door de rolstoel wordt het lichaam 

van Xiaozhi  voorbereid op een toekomst met 

uitdagingen maar naar ik hoop ook een toekomst 

die de blijvende liefde van het gezin zal kennen.

Allison )rechts] en  Emily zijn 
de twee therapeuten die de 
rolstoel voor Xiaozhi hebben 
ontworpen en gebouwd. 

COMMUNITY OUTREACH 

PROJECT

Het community outreach project COP is een 
baanbrekend project dat ICC in 2008 in 
Changsha heeft opgezet om te voorkomen dat 
kinderen met een beperking verstoten worden 
door hun familie. Het heeft effect om 
gezinsondersteunde diensten te verlenen aan 
honderden gezinnen die kinderen met een 
beperking opvoeden. 11



PERSPECTIEF

De reis van zorgverlener 

Zhou Zhaoyang

In oktober 2014 werd ik hoofdverzorger 

van het nieuwe huis van de Pijnboom familie.

In die tijd kwamen twee van de jongens 

van de babyunit en de andere vijf jongens 

waren nieuwe opnames voor ICC. Zij kwamen

uit het welzijnscentrum van de overheid 

in Hengyang. Alle zeven jongens, variërend in 

leeftijden van 6-12, hebben aanzienlijke

speciale behoeftes. Hoewel de jongens zeer  

afhankelijk zijn en bijvoorbeeld niet zelf 

kunnen eten, wandelen, douchen of naar 

de badkamer kunnen gaan, brengen zij door  

hun persoonlijkheid elke dag liefde en 

zonneschijn in mijn leven. Elke jongen heeft 

zijn eigen persoonlijkheidskenmerken en 

behoeften, zoals Shushu die mij volledig 

vertrouwt en glimlacht bij het horen van 

mijn stem die hem troost geeft; 

auteur Kyla Alexander
China Operations Director

De zeven jongens uit de “Pijnboom familie” : (voorste rij,
 van links naar rechts) Shushu, Zhuzhu, Weiwei; (Achterste
rij, van links naar rechts) Wenwen, Hehe, Dingding, Dede;
verzorgers: Zhou Zhaoyang (links), Wang Yifeng (rechts)

Voor onze kinderen en jong volwassenen streeft ICC naar een veilig en 

liefdevol thuis. Toegewijde en goed opgeleide zorgverleners zijn daarom

van onschatbare waarde voor het bieden  van kwaliteitszorg in gezinsstijl. 

Zhou Zhaoyang, één van de verzorgers in het Care Center in Hengyang,

deelt haar reis als de "moeder" van zeven jongens in de “Pijnboom

familie”, waar ze veel heeft geleerd over liefde, vreugde, geduld en de 

kracht van de menselijke geest.
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Ontmoet de Pijnboom familie

of Weiwei die liefdevolle aandacht nodig 

heeft om voldoende te eten; of Hehe die 

speelgoed nodig heeft om te voorkomen 

dat hij op zijn handen zuigt; of Dingding die 

veel van eten houdt en alles lust; of Dede die 

veel lacht, maar juist kieskeurig is met 

het eten en alleen maar favoriete dumplings 

wil eten ; of Wenwen die aandacht nodig heeft 

van het therapieteam om goed te kunnen zitten; 

en als laatste Zhuzhu die sinds hij bij ons woont 

de meeste vooruitgang geboekt heeft.

Door de jaren heen ben ik enorm van deze 

jongens gaan houden. We kennen elkaar en 

voelen ons bij elkaar op ons gemak. De 

andere vrouwen en ik ervaren dat de 

jongens zich veilig voelen als we in hun 

huis werken. (vervolg op blz. 15)



Een typische dag met de jongens van de Pijnboom familie:

Medicatie-tijd
Een aantal kinderen heeft dagelijks medicijnen nodig, meestal om 
toevallen te voorkomen. We zorgen ervoor dat de medicijnen 
op het juiste moment worden gegeven, dat ze veilig worden opgeborgen 
en in de  administratie worden opgenomen.

Dansen!
Onze jongens luisteren graag naar muziek en genieten ervan om 
hun lichamen op het ritme te laten bewegen. 

Ontbijten!
Het ontbijt bestaat meestal uit noedels, brood of rijstepap. We voeden 
de jongens individueel volgens hun eigen voedingsbehoeften.

Shushu is één van onze jongens met speciale voedingsbehoeften. 
Hij is onlangs geopereerd en heeft een sonde gekregen. Deze moet 
een jaar blijven zitten zodat hij extra voedsel kan krijgen. Hierdoor 
is het gemakkelijker, veiliger en kan hij meer voeding tot zich nemen.

6:30 uur

Opstaan!

Eén voor één maken we de jongens 
wakker en wassen we ze. Ze worden 
verschoond en aangekleed.

Iedere jongen heeft een stoel 
of rolstoel die speciaal door 
internationale therapeuten 
voor hen is ontworpen voor 
hun individuele behoeften!
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Kringtijd!
Onze therapeuten komen om in de kring 
activiteiten uit te voeren. We zingen liedjes 
voor de kinderen en elk kind wordt bij 
naam genoemd en welkom geheten. 

De jongens vinden het prachtig als 
we met de gekleurde parachute om 
hen heen dansen. Dit brengt wat kleur 
en liefde in hun levens. Ik zelf vind dit 
ook een leuk onderdeel van mijn werkdag!

De jongens hebben allemaal verschillende 
voedingsbehoeften, dus voorzichtig voeden is een 
belangrijk onderdeel van ons werk. 

Als ze verkeerd zijn geplaatst of te snel eten, of door
iemand gevoed worden die ze niet vertrouwen,
kunnen ze zich verslikken en erg ziek worden.

Kwart over elf

Lunchtijd!

Namiddag speeltijd
Na het dutje, gaan we met de kinderen één-op-één 
spelletjes doen. Soms krijgen ze nog therapie of kijken 
ze TV. Als het weer het toelaat gaan we naar de 
speeltuin. We gebruiken deze tijd ook om onze 
notities en verslaglegging te doen. 

Iedereen heeft een schema wanneer ze naar hun 
sensorische therapie gaan. Bijvoorbeeld 
Dingding en Zhuzhu hebben dagelijks tijd om te 
werken aan het gewicht van spieren en botten. 

Dutjes tijd
Dutjes tijd is niet alleen om te rusten en te slapen, het is ook voor het 
strekken en ontspannen van hun lichamen,  dat is een belangrijk 
onderdeel van hun dagelijkse therapie routine. Onze taak als 
zorgverleners is dat we ervoor zorgen dat de jongens tijdens hun 
slaap goed gepositioneerd in hun stoelen of bedden liggen.

Ze hebben allemaal een speciaal bed, een aantal jongens heeft 
daarin een speciaal matras. Dit matras kan hun 
lichaamsvorm aannemen terwijl ze liggen. Dit voorkomt tijdens 
hun groei voor minder misvormingen en complicaties.
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We zijn uiteraard ook de ¨moeders¨

van de jongens, we doen ook ¨moeder¨-

dingen, zoals de was en het huis 

schoonmaken.

We doen dit de dag door. 

In de praktijk leren begrijpen 

wat een handicap betekent

Voordat ik werkte in het Hengyang 

Care Centre, begreep 

ik niet wat een handicap inhield en hoe 

het was voor de kinderen. Ik herinner 

me de eerste keer dat ik de eerste jongen 

daar ontmoette, Shushu. Ik bedacht hoe 

mooi hij was, maar ook hoe kwetsbaar!

Hij had een groot gips om zijn been 

na een operatie en ik heb geholpen om hem 

terug te brengen vanuit Changsha, waar hij 

in het ziekenhuis was. Ik heb de hele 3 uur 

durende rit heel stil gezeten omdat ik zo 

Douchetijd

Het avondeten duurt vandaag langer omdat we deze 
keer geen hulp hebben van de therapeuten. 

17:10 

Avondeten

Bedtijd
We slapen samen met de jongens in dezelfde kamers en staan 
's nachts op om ze te observeren.

Als de jongens zich ongemakkelijk voelen of wakker
worden, staan we op en helpen we ze door ze een hapje 
of een drankje te geven of hun slaappositie te veranderen.
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Tijdens het douchen controleren we de conditie van hun huid. 
Kinderen met een ernstige beperking kunnen gemakkelijk zweertjes 
krijgen.

bang was dat bewegen hem pijn zou doen!

Sindsdien ben ik steeds meer van Shushu 

em alle andere jongens gaan houden. Alle

verzorgers hier verzorgen de jongens met 

heel hun hart en onze tijd met hen heeft

ons zoveel liefde voor hen gegeven. 

Het verzorgen van deze bijzondere en kostbare

kinderen, heeft mij veel geleerd over

liefde, blijdschap, geduld en de kracht 

van de menselijke geest.

Naast de Pijnboom jongens, heb ik een 

17-jarige zoon. Tijdens zijn vakanties

zorgde ik dat hij als vrijwilliger in 

het Hengyang Care Centre kon helpen

om tijd door te brengen met zijn 

'broers'. Ik wil dat hij leert om 

voor anderen te zorgen, vooral voor 

degenen die het minder hebben en 

gehandicapt zijn.



Zijn leven aan een zijden draadje

Toen het personeel van ICC BeiBei voor het eerst ontmoette 

in het welzijnscentrum van de overheid van HengYang, 

wisten ze niet zeker of deze baby langer dan een paar

maanden zou blijven leven. BeiBei heeft hyprocephalus

(waterhoofd), een aandoening die abnormale zwelling

en verhoogde druk in de hersenen veroorzaakt.  Zonder 

onmiddellijke medische tussenkomst waren zijn kansen 

gering. Hoewel de beste timing voor een operatie al voorbij 

was, waren we vastbesloten BeiBei een kans te geven om 

te vechten voor zijn leven en zo te kunnen genieten van 

een volwaardig bestaan. BeiBei moest daarvoor aanzienlijke 

complicaties overwinnen. Omdat zijn hoofd groter en zwaarder 

was, duurde het bij hem veel langer om de controle over zijn 

hoofd te krijgen, en omdat deze controle vertraagd was, zo 

ook de rest van zijn fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling.  

A Living Miracle

¨Beibei overtreft onze verwachtingen en verbaast ons

elke dag. Hij is sterk, veerkrachtig en hij is een klein

wonder!¨ zegt Kyla, directeur Operations in China, met 

een geruststellende glimlach.

Gediagnosticeerd met 

hydrocephalus,

is Beibei´s hoofd groter

en zwaarder dan normaal

door de abnormale 

zwelling in zijn hersenen. 

Beibei (links) en zijn vriendjes in de klas op de speciale school. 

HAND-IN-HAND SPONSORING
HIJ IS STERK, HIJ IS VEERKRACHTIG EN HIJ IS EEN KLEIN WONDER
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Één van Beibei´s favoriete

hobby´s is het kijken naar

boeken!

Na de operatie vestigde BeiBei zich snel 

in een van ICC’s groepshuizen in 

HengYang, waar hij deel uitmaakt van 

onze dierbare familie van kinderen. 

Dankzij de steun en donaties van onze 

donateurs geniet BeiBei nu van het rond 

scheuren in zijn nieuwe rolstoel die 

werd gefinancierd door ICC HongKong’s 

 circle of hope benefietmaaltijd. Zijn 

nieuwe rolstoel geeft BeiBei niet alleen 

meer onafhankelijkheid maar dit levende 

wondertje is ook een zonnestraaltje 

voor iedereen. 

Kwaliteit van Leven

Door het leven in het familiehuis met een 

veilige en stabiele omgeving  kan  BeiBei 

een volwaardig leven leiden waarbij hij 

geniet van de persoonlijke, individuele 

zorg. Hoewel hij volwassen is, heeft hij 

nog dagelijks therapie die hem helpen 

zijn hoofd in controle te houden en in 

een betere positie te zitten zodat  hij aan 

verschillende activiteiten kan deelnemen.  

Lezen en zingen zijn favoriete hobby’s van 

hem.  Als hij op zijn beurt moet wachten 

voor therapie of de maaltijd dan ligt hij 

rustig zingend te wachten in zijn bed of 

op een mat. 

LOOP “HAND-IN-HAND” 
met gehandicapte en verlaten 
kinderen en jongvolwassenen

www.chinaconcern.org/sponsor

Tijdens de speciaal onderwijs lessen leert 

hij snel en is echt fan van boeken en voorleestijd. 

We zijn enorm trots en dankbaar voor alle 

vooruitgang en ontwikkeling die BeiBei in 

de loop der jaren heeft laten zien. Onze wens 

is dat BeiBei evenals alle andere kinderen en 

jong volwassenen bij ICC genieten van een

leven vol liefde, hoop en kansen! Uw 

sponsoring heeft impact op deze kostbare

levens!

Hij geniet ook van de

momenten met 

internationale vrijwillgers

die de tijd nemen om

met hem te spelen.



VRIJWILLGER
GEVEN EN ONTVANGEN DOOR KORTE-TERMIJN TEAMS

Sinds 1993 heeft ICC wereldwijd teams 

gemobiliseerd om in China extra zorg

(en plezier!) te brengen bij de 

kostbare kinderen en jong-volwassenen. 

Iets wat we regelmatig horen van 

vrijwilligers is dat zij zich na hun 

reis realiseren dat ze niet alleen 

geven maar ook veel ontvangen; velen

met een diepe verandering in hun leven. 

We spraken Kati en Lindy, twee 

vrijwilligers van het korte-termijn

team in maart, over hun ervaringen

met deze bijzondere reis. 

KATI SIMPSON
- Kati komt uit 

Londen; dit is 

haar 5e reis met

ICC sinds 2012!

Zij heeft een hart

voor de grote

jongens bij ICC

Welke veranderingen heb je gezien
na je verschillende bezoeken aan
ICC´s projecten? 

Het nieuwe gebouw was klaar in 2014

toen we in Hengyang waren, maar 

het was niet klaar voor gebruik. Het was

geweldig om het gebouw in gebruik te

Wat was voor jou het hoogtepunt van
deze reis?

Het was geweldig om te zien hoe de kinderen, 

die ik zes jaar ken, groeien en opbloeien. 

Vooral de kinderen die verhuisd waren van 

een overheidsinstelling naar ICC zag je grote

verschillen. Er is een jongen die was 

vastgebonden aan het toilet omdat hij steeds 

moest overgeven toen hij bij de vorige 

instelling woonde. Hij kwam zelden buiten 

en was vaak erg overstuur. Nu woont hij bij 

een gezin en doet mee met de dagelijkse

activiteiten. Hij is betrokken en ziet er

veel gezonder uit. Je kunt zien dat hij 

geliefd is en goed verzorgd wordt bij ICC. 

Het is geweldig om te zien dat de kinderen,

die eerst zo zwak waren, het nu zo goed doen!

Ik kan zien dat de verpleegkundigen en de

kindermeisjes met heel hun hart liefdevol voor

de kinderen zorgen. Alles bij ICC is gericht

op de kinderen. 

Kan je iets delen over je 
ervaringen als vrijwilliger
in dit team? 

Ook al kom je om te werken met de 

kinderen, het is speciaal om samen 

met een groep Christenen te zijn. 
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en houdt ervan om leuke en spannende 

activiteiten met ze te doen!

zien tijdens onze laatste reis in 2018

met kinderen en jongvolwassenen in

verschillende groepen in een levendige

gemeenschap. Je voelt het leven!



Je eet, leeft, werkt en bidt samen met je 

teamgenoten. Eigenlijk woon je twee 

weken lang in de Christelijke gemeenschap. 

Er is hier een sterke gemeenschapszin, die je 

niet vindt als je in het centrum Londen 

woont en een druk leven hebt. Je ervaart 

dit misschien een paar uur op zondag-

ochtend in de kerk of op de kring, maar 

daar heb je niet dezelfde kwaliteit in 

communicatie en bemoediging en het 

leren kennen van mensen die je anders 

waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Ik 

heb een aantal levenslange vrienden 

gemaakt op deze reizen!

LINDY YAU
Lindy komt uit 

Hong Kong en 

is kort geleden 

voor het eerst 

meegaan op een 

reis met ICC, 

samen met haar 

Welke verwachtingen had je 
voordat je de reis ging maken?

Ik had geen specifieke verwachtingen. 

Ik wilde vooral meer leren over het 

werk van ICC. Toen ik voor het eerst 

het Hengyang Care Centre binnenkwam, 

Wat maakte het meeste indruk op je?

Gods genade in de levens van deze kinderen 

zonder rechten! Als ik ze meenam om te 

spelen op de binnenplaats, leek het of ze 

in de hemel waren. Ik ben blij voor hen en 

voel me diep gezegnd dat ik deze gelegenheid 

heb gehad om hen te bezoeken. Het was ook 

bijzonder om te zien hoe ICC liefde, hoop 

en mogelijkheden heeft gebracht aan de 

kinderen en jongvolwassenen hier. Sommigen 

van hen kunnen wonen en zelfs werken in de 

samenleving, terwijl ze zorgen voor elkaar 

en samen wonen in een groepshuis in de wijk.

Hoe ervaar je dat God tot je heeft 
gesproken tijdens de reis?

Door te leren van de kinderen, van hen te 

houden en hen te verwelkomen zoals ze zijn 

omdat ze ook geliefd zijn door God. Ik heb 

nog nooit een dagboek bijgehouden op een 

reis. Maar tijdens deze reis schreef ik elke 

dag over mijn ervaringen en wat nieuw voor 

me was. Ik wil God danken en ik bid dat de 

kinderen en jongvolwassenen gezegend zullen 

zijn door Gods liefde en genade.

Meld u aan voor

het komende Korte

Termijn Team: 

Januari 2019
www.chinaconcern.org/go
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vriendin uit Canada. Ze zijn naar China 

gegaan met een nederig en open hart 

om het werk van God te zien in een 

groep speciale en kostbare kinderen. 

was ik verrast door een meisje dat een 

soort ‘helm’ droeg. Ik realiseerde me later 

dat dit was om haar hoofd te beschermen, 

omdat ze makkelijk kon vallen. Dit was nieuw 

voor mij en het was verbazend om deze 

kinderen te zien die zo anders zijn, maar zo speciaal. 



ICC Nederland

AFSCHEID EN WELKOM

Graag willen we u op de 

hoogte brengen van 

recente veranderingen 

die er binnen 

ICC  Nederland hebben 

plaatsgevonden. 

Een aantal bestuurs- en

werkgroepleden vertrekt. 

We verwelkomen twee 

nieuwe bestuursleden, 

maar houden ook een 

vacature.

Na bijna 20 jaar trouwe

dienst legt Joke Hagemann 

haar rol als secretaris neer. 

Zij en haar man Hans 

verlaten de werkgroep 

maar hebben aangegeven 

op de achtergrond 

betrokken te willen blijven. 
”

Bezoek van ICC International directeur 

Peter Maize. Eind augustus kwam Peter 

naar Nederland en Engeland. 

NIEUWS
Nieuws vanuit het bestuur van ICC Nederland
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V.l.n.r. Vibeke Pronk, Margreet Peschar, Rens Bravenboer, Joke Hageman en Hans Hageman. 

Sylvia van der Putten en Martin Peschar ontbreken op deze foto. 

ICC China

Ook Sylvia van der Putten verlaat de 

werkgroep en doet afstand van haar 

rol als penningmeester. Zolang er 

nog geen nieuwe penningmeester is 

benoemd blijft zij haar taken 

uitvoeren. 

Margreet Peschar heeft haar 

voorzitterschap overgedragen aan 

Rens Bravenboer, maar blijft wel 

lid van het bestuur. 

Zowel Vibeke als Rens zijn inmiddels 

enkele jaren lid van de werkgroep. 

We willen Joke, Hans en Sylvia heel 

hartelijk bedanken voor hun grote 

betrokkenheid, trouw, inzet en harde 

werken voor ICC Nederland. 

Zij deden dit altijd met een hart vol 

liefde voor de kinderen in China en 

met het verlangen dat veel kinderen 

ICC Hong Kong

21

Hem zouden ontmoeten en 

weten dat ze door Hem geliefd zijn, 

waardoor ze liefde, hoop en kansen 

kregen!

U zult begrijpen dat wij dringend 

op zoek zijn naar een nieuwe 

penningmeester voor ICC Nederland! 

Hebt u enige ervaring met financiële 

zaken en wilt u deel uitmaken

van het bijzondere werk dat ICC 

voor de verlaten en gehandicapte 

kinderen doet? Neem dan alstublieft 

contact ons op via 

nederland@chinaconcern.com   of

06-26861931.

Alvast bedankt!



INTERVIEW
Henk Kool, Vereniging Nederland China

De VNC (Vereniging Nederland China) 

is opgericht toen China de grenzen 

opende. Het begon met een 

reisbureau, dat nu zelfstandig is 

geworden. Men organiseerde reizen 

naar China. In Nederland ontstonden 

verschillende afdelingen. De vereniging 

heeft allerlei leden. Het is een 

vriendschapsvereniging, die in 

China gesprekspartners had in de 

vriendschapsverenigingen daar. 

Hiermee kwam men binnen in de steden 

en bouwde men contacten in China. 

De laatste tijd is het aantal leden 

verminderd, dit lijkt de invloed van de 

tijdgeest. Wel blijven er veel 

verschillende leden. Men is nu de koers 

wat aan het verleggen en richt zich meer 

op het midden- en kleinbedrijf in 

Nederland, die mogelijk naar China 

zouden willen. 

Recent heeft men een congres gehouden 

waarbij gemeenten/steden 

gelinkt werden aan steden in China. 
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Activiteiten van de VNC nu:

•  contacten met het bedrijfsleven

•  culturele uitwisseling (artiesten 

   bijvoorbeeld)

•  tentoonstellingen naar China halen

•  organisatie van viering Chinees 

   Nieuwjaar in Nederland/Den Haag

De VNC draait op giften en contributie 

en evt. sponsors. 

Henk Kool was eerder (vanaf 2006) 

wethouder van Den Haag. In die tijd 

was hij betrokken bij relaties met 

China. In 2014 kwam hij opnieuw in 

contact met China. Hij werd toen 

gevraagd om voorzitter van de VNC 

te worden. De kennis die hij opdeed 

als wethouder helpt nu in het leggen 

van contacten met China. 

Voor het Chinees Nieuwjaar wordt ICC 

sinds vorig jaar ook uitgenodigd bij 

de viering in het Stadhuis van 

Den Haag. Dit is een bijzondere 

belevenis en een mooie gelegenheid 

om met mensen die vanuit Nederland 

betrokken zijn bij China op allerlei 

gebied contact te leggen en iets te 

vertellen over het werk van ICC.

door: Margreet Peschar en Vibeke Pronk



Om ICC’s 25e verjaardag te vieren, hebben 15 jongeren bij ICC, met een scala aan beperkingen, 

zoals Down syndroom, broze botten, hersenverlamming en autisme, drie weken lang dit vingerverf 

schilderij gemaakt onder de geduldige leiding van hun lerares Joanna. Hoewel sommigen van hen 

een afwijkende handfunctie hebben, heeft Joanna ze een voor een geholpen bij het schilderen, 

door met hun duim en wijsvinger de verf op het doek aan te brengen. Het schilderij is 

tentoongesteld op Circle of Hope in Hong Kong en is gebruikt in verschillende promotie-

activiteiten. De meeste van deze jongeren werken nu in ICC’s handwerkruimte “Bloemen in 

de Woestijn”, waar ze dingen maken die in onze WeChat winkel verkocht worden. Voor elk product 

dat ze maken, krijgen ze een deel van de inkomsten als hun loon. Laten we hen onze liefde en steun tonen!

KUNST: 
25e      VERJAARDAG
VINGERVERVEN
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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 Geef Ondersteuning


