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      Onze Visie

Liefde, hoop en mogelijkheden voor elk 
kind met een beperking.

Our Missie
International China Concern is een
christelijke ontwikkelingsorganisatie
die levens wil veranderen door het
brengen van liefde, hoop en 
mogelijkheden voor China’s verlaten
kinderen met een beperking.

International China Concern is een geregistreerde non-profit organisatie in Australia, Canada, 
Hong Kong, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. 
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Beste gevers, 

Er is een nieuw seizoen begonnen voor International China Concern (ICC) — een seizoen vol met 
mogelijkheden om meer kinderen en gezinnen die zorgen voor kinderen met een beperking, te helpen.

We gaan dit nieuwe seizoen in met dezelfde liefde, professionaliteit en toewijding die het werk van ICC 
al meer dan 25 jaar karakteriseren. ICC´s erfenis van kwaliteit en zorg is erkend door de Chinese overheid 
in de goedkeuring van onze registratie als buitenlandse NGO (non-governmental organisation). Dit is 
heel bijzonder. In 2016 waren er meer dan 7.000 buitenlandse NGO´s in China. Nu zijn er minder 
dan 500 en er zijn er slechts een paar die hetzelfde werk doen als ICC.

Deze status heeft direct deuren voor ons geopend: een overheids kindertehuis in Changsha heeft
ICC gevraagd om 50 nieuwe kinderen onder hun hoede te nemen — dit willen we graag doen! 
Ons Family Partners Programma breidt zich snel uit en we openen binnenkort een nieuw Pediatrisch 
Ontwikkelings Centrum om specialisten in kindzorg van over de hele wereld bij elkaar te brengen.

Het is een spannende tijd, maar sommige dingen veranderen nooit. Onze liefde voor verlaten
kinderen met beperkingen en de holistische en gezinsstijl zorg die we bieden, blijven de basis 
van ICC. We blijven werken aan het bij elkaar houden van gezinnen door hen de hulp te 
bieden die zij zo hard nodig hebben.

Als u leest over alle nieuwe ontwikkelingen bij ICC, zou ik u willen vragen om na te denken hoe u
zou kunnen bijdragen. Er zijn veel manieren om betrokken te zijn. U kunt meegaan met een team 
naar China, meedoen aan het Walk the Wall evenement in uw land, uw verhaal delen 
en zo deel zijn van een beweging die levens veranderd van de meest kwetsbare kinderen in China.
Ik hoop dat de informatie in deze nieuwsbrief u zal inspireren en bemoedigen.

Met vriendelijke groeten,

Peter Maize

Chief Executive Officer (Bestuursvoorzitter) 

Van de CEO
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ICC 25 JAAR
HOOFDARTIKEL
De Ark vol mogelijkheden 
           – groei en vruchten 

Karen Lee, Changsha Rainbow Project Manager Beroepstraining  

Sinds 2014 heb ik, in mijn
werk ik met jong 
volwassenen met een 
beperking bij International 
China Concern, steeds 
geloofd dat ieder van hen 
unieke kwaliteiten heeft 
en iets kan bieden als 
daar de mogelijkheid 
voor is. 
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Naast het geven van liefde en hoop
aan onze jonge mensen, investeert ICC
ook in beroepstraining en vaardigheden
om hen voor te bereiden op een meer
zelfstandig leven en hen te helpen te
integreren in de samenleving.

Ontstaan van de Kleine Ark

Hoe kunnen we de publieke acceptatie 
van onze jonge mensen met hun 
verschillende talenten vergroten? Dat
was de vraag die ik lange tijd had. Accep-
tatie en integratie gaan hand in hand.
Als we onze jonge mensen helpen hun
verschillende vaardigheden te 
ontwikkelen, kunnen we tegelijkertijd 
ook nieuwsgierigheid wekken bij
gewone mensen en zo contact leggen.
De Kleine Ark is meer dan een mobiele 
food truck. Naast het verkopen van eten
en drinken werkt het als een sociale school-
klas waar de jonge mensen vaardigheden 
leren en gebruiken, zoals gastvrijheid, klant-
vriendelijkheid, geld beheren en 
communicatie. Met deze vaardigheden en
een veilige werkomgeving, kunnen ze op 
veel manieren uitblinken.
Hoewel er nog een lange weg te gaan is
op het gebied van acceptatie van mensen
met een beperking in China, begint het
bouwen van een relatie (relation¨ship¨)
altijd klein. Daarom noemde ik de 
food truck ¨Kleine Ark¨, in de hoop dat het 
een plek wordt waar onze jonge mensen in 
contact komen met de maatschappij en hun 
dromen tegemoet varen.

Verschillende talenten 

maar dezelfde passie

In onze pionier Ark kunnen vier tot vijf
mensen. Het is rolstoelvriendelijk en de 
hele inrichting is aangepast voor mensen 
met een beperking. We hadden ons niet
gerealiseerd hoe klein de Ark is tot het vol
was met spullen en personeel, waaronder
Kapitein Jessica met haar rolstoel.

Voor de officiele opening en mei, heb ik 
het personeel getraind in het maken van 
koffie en popcorn en in boekhouding.

Elk personeelslid pakte zijn rol na een tijdje
op. Het team had wel wat communicatie-
problemen met James, omdat hij een 
gehoorbeschadiging heeft en leerproblemen.
We ontdekten dat het hielp als het team 
gebarentaal zou leren en dit kon gebruiken 
in het samenwerken met hem. Mijn hoop 
voor James is dat hij verder zal groeien en
een professionele koffiemaker wordt, door 
meer te leren over koffiebonen en de 
kunst van het koffiezetten.

De eerste schets van de Kleine Ark door Stacy,
de vriend van Karen, die haar heeft geholpen bij 
het ontwerp van de Ark.

Van links naar rechts: Su (Chinese staf), James, Jessica, 
Lingling, Jianjian and LueLue, samen met Karen 
and Matt (internationale vrijwilliger) achteraan. 
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een heleboel problemen moet oplossen.
Het was worsteling naar boven, maar ook 
een leerzame reis voor iedereen. 
We hebben verschillende kwaliteiten, 
maar we delen dezelfde passie - dat ieder
kan genieten van een zinvol leven met 
mogelijkheden.

Weg kunnen geven

Ik bedacht dat we een percentage van de 
verdiensten van de Kleine Ark kunnen 
weggeven aan families die onder-
steuning nodig hebben in ICC´s Familiy
Partners Programma. Het Kleine Ark per-
soneel zal het geweldig vinden om 
niet alleen geld te verdienen, maar ook 
nog andere mensen in nood te helpen.

De Ark heeft al veel aandacht getrokken; 
Iedereen vindt het leuk en is nieuwsgierig. 
Er komen elke dag kinderen van het
Welfare Centrum voorbij die roepen: 
¨Koffie! Popcorn!¨ De Ark is de vrucht 
van de inspanning van veel mensen die 
geholpen hebben om mijn idee te realiseren, 
zodat er nu een echte Ark staat in Changsha 
Nr. 1 Social Welfare Institute.

Ontmoet de bemanning van de Kleine Ark

Captain: Jessica                                     Onze man: James Onze vrouwen: Luelue , Jianjian, Lingling and 
FenfenTaken: cassiere, boekhouding en logistiek   Taken: koffie zetten en aflevering 

                                                             (inclusief besmettelijke glimlach)              Taken: popcorn maken en bediening van klanten

Kom en proef onze

koffie en popcorn!

U kunt ook onderdeel zijn van dit bijzondere en waardevolle project!

Vrucht dragen en groeien
We hopen dat dit Kleine Ark-model meer
jonge mensen met een beperking zal
helpen om zelfvertrouwen op te bouwen. 
We willen dat ze kunnen bijdragen aan de 
samenleving en gewaardeerd worden.

Ik droom al van een tweede Kleine Ark, 
als een soort training Ark. Dit zal een 
grotere bus zijn, waarin minstens twee
mensen in een rolstoel voldoende beweeg-
ruimte hebben. Deze volgende Ark kan 
aanbieden wat past bij de kwaliteiten en 
interesses van de jonge mensen. Als 
ze liever andere dingen dan eten verkopen, 
zoals handwerk of planten, dan zal dat de 
focus zijn. 

De ¨eindbestemming¨ van de Kleine
Ark moet niet alleen Changsha zijn. Help
ons alstublieft in het faciliteren van meer 
Arken, om leven en mogelijkheden te
bieden aan andere jonge mensen met 
verschillende kwaliteiten.

Openingstijden
8:30am –4:30pm

Elke dag
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Xixi’s favoriete schoolvak

Xixi is een enthousiaste leerling. 
Aan het begin van iedere les,
controleer ik of ze goed zit 
omdat haar lichaam de
neiging heeft om opzij te 
zakken door de hersenver-
lamming. Ik merk dat ze erg
haar best doet om goed te 
blijven zitten en haar houding 
is al veel beter.

In mijn oorspronkelijke les-
plan, had ik als doel om haar
één Chinees karakter en één
letter per maand te leren. Het
leervermogen van Xixi overtrof
mijn verwachtingen echter. 
We verdubbelden daarom de 
snelheid en ze heeft inmiddels 
al 24 letters en karakters 
geleerd.

Hoewel Xixi niet kan praten, leert ze de letters en karakters uit haar 
hoofd. Ze ´beantwoordt´ de vragen van juffrouw Shen altijd goed, 
door het maken van de juiste keus.

De computer is een geweldig leermiddel en het is het favoriete schoolvak van Xixi, omdat 
het haar de mogelijkheid geeft om zelf te kiezen en controle te hebben over wat zij wil doen. 
Na een aantal jaar training, aanpassing en oefenen, was Xixi zo bedreven in de basiswerking 
van de computer dat we haar een speciale muis hebben gegeven die haar helpt om zelf de inhoud 
te kunnen kiezen waar zij mee aan de slag wil.

Xixi, terwijl ze rekenen leert met behulp van een speciale ¨trackball¨ muis die zij met haar hand goed kan besturen.
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Kunst- en muziekles

Naast individuele lessen, houdt Xixi ook 
erg van de klassikale kunst- en muziekles. 
Het leukste van kunstklas vindt ze het 
kiezen van kleuren. Het heeft haar 
ongeveer drie jaar gekost om rood, geel 
en wit te kunnen onderscheiden - en dit
zijn ook de kleuren waar ze het liefste mee
werkt. De fijne motoriek van Xixi is beperkt
maar ze kan nog schilderen als de juf 
haar hand vasthoudt.

In de groepsles muziek, is Xixi één van de
meest enthousiaste deelnemers, hoewel
ze alleen maar onverstaanbare geluiden
kan maken. Tijdens de les worden liedjes
geleerd en uitgekozen, naast het spelen
van instrumenten. Als ik de kinderen een
nieuw lied leer, luistert Xixi altijd aandachtig
met haar ogen wijd open en haar mondje
bewegend te proberen mee te zingen.

Xixi (links, in de roze jas) houdt 
al van jongs af aan van schilderen. 

Xixi geniet van oefeningen
en rekken en strekken met andere
zussen in het zorgcentrum. 

Als ik vraag wie een liedje wil kiezen, is
Xixi de eerste die haar hand opsteekt. Ze
raakt heel opgewonden als haar naam
wordt genoemd. Ik laat haar dan voor de
klas komen en zij mag voor iedereen een
instrument kiezen om op te spelen.
Hoewel Xixi dingen niet goed vast kan
houden, probeert ze het wel en geniet
ze van elk moment van de groeples. Soms,
als ze een instrument laat vallen, moet ze
lachen en trekt een gek gezicht voordat ze
opnieuw begint als ik het haar teruggeef.

Mijn relatie met en begrip van Xixi verdiept 
zich in de loop van de tijd. Ze heeft me
geinspireerd en verrast en we hebben veel
bijzondere momenten gehad samen. Het 
is mooi om haar elke dag te zien groeien, 
nieuwe dingen leren en genieten van
het plezier van kunst en muziek.
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PROJECT UPDATES

Opening van het Hunan ICC kantoor 

Omdat ICC nu geregistreerd is in China, is het vertegenwoordigers 
kantoor van ICC in Hunan officieel geopend op 24 april.
ICC heeft een nieuw partnerschap met de Hunan Charity Federation. Leiders van ICC, het
Changsha City Civil Affairs, de Hunan Charity Federation, het Changsha No. 1 Social Welfare 
Institute and de Kaifu District Disabled People’s Federation kwamen allemaal samen om dit te 
vieren en om het nieuwe kantoorbord te onthullen. Na de speeches en de onthulling, namen 
we de leiders mee naar de Kleine Ark en het zorgproject van ICC in het Changsha No. 1 
Social Welfare Institute. Het was een bijzondere tijd samen met onze sleutelpartners.

Viering van Chinees Nieuwjaar
Begin februari, vierden we het Chinese 
Nieuwjaar met lokale tradities, zoals samen
eten met familie, in nieuwe kleren en met rode 
cadeautjes. We hielden een grote familie-
bijeenkomst voor zowel begeleiders en 
kinderen van het Regenboog Project als het 
Family Partners Programma (FPP). Het was een

CHANGSHA

gezellige tijd, inclusief een heerlijk banket, dansoptredens en prijzen! 



HENGYANG

Family Partners Programma
wordt mobiel
Het FPP team breidt haar bereik uit

door het gebruik van een Mobiele 

Zorg Bus. Hiermee kunnen ze 

gezinnen in dorpen buiten Changsha

bezoeken. Gezinnen profiteren van

thuisbezoeken waarbij ze hulp krijgen

in de vorm van sociale steun, counseling, 

therapie, aanpassingen in huis en

speciale hulpmiddelen.

Nieuwe multidisciplinaire teams
In de afgelopen maanden heeft FPP muli-

disciplinaire teams opgezet om het werk te 

kunnen uitbreiden. Onze stafleden hebben

training gekregen in hoe ze kunnen werken

als een multidisciplinair team, waarbij ze

nieuwe hulpmiddelen ontwikkelen met 

behulp van internationale specialistische 

vrijwilligers. Er kunnen inmiddels meer 

gezinnen geholpen worden met deze 

nieuwe zorgstrategie.

Lente uitjes
Eén van de leuke dingen van het begin
van de lente is de mogelijkheid om in de zon
te spelen. Dit jaar regelden de staf en 
vrijwilligers voor onze kinderen uitjes naar
parken en culturele plaatsen. De groep ging 
vaak uit eten, waarbij ze nieuwe dingen 
probeerden bij restaurants in de buurt. Je
ziet aan de vrolijke gezichten dat alle kinderen 
en jongeren een geweldige tijd hadden.
Eén van de hoogtepunten was het maken van
grappige foto´s met de bloesembomen.

Nieuw jongeren initiatief 
Tien enthousiaste jongvolwassenen in 
Hengyang nemen deel aan een nieuw 
programma waarbij ze elke dag speciale 
lessen krijgen in alledaagse vaardigheden, 
sociale vaardigheden en beroepsvaardigheden. 
Zo krijgen ze een rijker leven. De jonge mensen 
hebben ons verbaasd met wat ze geleerd 
hebben, zoals het maken en verkopen van 
popcorn. Ze groeien in zelfvertrouwen en 
genieten van deze nieuwe kans.

11
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Dan, een getalenteerd en ijverig meisje, werkte bij “Flowers in the Desert”, een handwerkruimte 
bij ICC waar ze kralen werkstukken maakte. Voor die tijd bezochten zij en haar vriendinnen
speciale lessen op school om verschillende dingen te leren, onder andere werken met de computer -
waardoor de gevoelige Dan zich leerde uitdrukken en communiceren met de wereld.

Een paar jaar geleden, toen ze 18 werd, typte ze een lange brief in Chinees aan haar 
sponsorouders in het Verenigd Koninkrijk. Hier is een verkorte vertaling van de brief:

Dan is een 21-jarige jongedame 

met hersenverlamming die woont

in International China Concern 

in Changsha. Ze voelt zich thuis 

daar en is dankbaar voor alle 

liefde, hoop en mogelijkheden 

die ze daar heeft gekregen. 

Toen ik klein was en kinderen met hun ouders zag, vroeg ik me 
af waarom ik geen ouders had en of er iets fout was met mij. 
Maar toen ik opgroeide, realiseerde is me steeds meer dat ik 

wel een familie heb, ook al heb ik geen ouders.

In het Lighthouse zijn veel mensen die van me houden en
voor me zorgen. Ik ben heel gelukkig hier. Er is elke dag 
wel iets te doen en om van te genieten: schoolvakken 
(Chinees en rekenen), computerles, therapie en veel andere
leuke dingen. De tantes (verzorgers) die voor me zorgen 
zijn net mijn ouders. Ik wil graag voor een aantal dingen danken!

Ik wil God mijn Schepper bedanken.                                                             Ook al heb ik nooit
mijn biologische ouders ontmoet, toch wil ik God prijzen dat Hij 
me geboren heeft laten worden om liefde van een familie
te ervaren bij ICC en van jullie.

KIND SPONSORSCHAP
Overvloeien van dankbaarheid
Door Dan, één van de jonge mensen die door ICC worden gesponsord.



WALK “HAND-IN-HAND” 

Als tweede, wil ik alle tantes bedanken. 
Zij hebben me opgevoed en hebben zoveel
dingen voor en met mij gedaan - mijn 
kleren gewassen, me leren staan, met me
naar het park geweest en zo veel meer. 
Soms vraag ik me af of ik zonder mijn 
tantes net zo gelukkig zou zijn als nu. 
Hoewel ik hun gemoeder soms niet leuk
vindt, weten ze wat het beste is voor mij.

Als derde,wil ik mijn therapeuten bedanken. 

Toen ik klein was, kon ik niet lopen, 
zitten of zelf eten. Ik herinner me dat ik
in het begin van de therapie huilde en
driftbuien had bij iedere sessie. Maar
jullie hebben niet opgegeven. Met de
toegewijde hulp van mijn therapeuten,
kan ik nu lopen met een looprek en kan
ik de meeste dagelijkse dingen zelf doen.

Als vierde,               wil ik mijn docenten speciaal
onderwijs bedanken die mij met veel
geduld zoveel dingen leerden.
Vroeger kon ik niet lezen, rekenen of een
computer gebruiken. Nu kan ik niet alleen lezen, 
maar ik kan ook schrijven en tekenen met een 
computer. Ik houd zelfs een dagboek bij!

Als laatste,                wil ik mijn buitenlandse 
vrienden bedanken, die ICC hebben
opgericht om voor mij te zorgen. 
Zij hebben vreugde, vrede en liefde in mijn 
leven gebracht.

Bedankt allemaal voor jullie zorg. Ik hoop
dat ik een baan kan vinden en op een dag
mijn eigen gezin kan hebben!

Dan
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“De prachtige Tuin van Eden” getekend door 
Dan met haar computer in 2014

Groeien door liefde, volhouden door hoop, vleugels door mogelijkheden.
Dan en alle andere kinderen en jonge mensen met een beperking zijn een zegen voor ICC.
Hun levens herinneren ons eraan hoe kostbaar en vol mogelijkheden het leven is ondanks
de kwetsbaarheid.                               Samen vieren we elk klein stapje vooruit in hun leven als we hand in hand 
met hen lopen.

Word sponsor om hand-in-hand te lopen met een kind van ICC!

chinaconcern.org

Dan’s eerste kruissteek borduurwerk, waar ze een prijs mee won. Het kostte bijna
een jaar om het te maken, letterlijk met ´bloed, zweet en tranen´. 
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Doorbraak in gezinsrelaties 

Door David Bondy, Family Partners Programme Development Manager

Family Partners 
Programma

De vader van Xuanxuan werkt bij een fabriek 
in de provincie Hunan en verdient maar 
2000 RMB per maand, wat zeker niet genoeg 
is om een gezin te onderhouden. Haar moeder, 
die het moeilijk vond om om te gaan met het
Down syndroom van haar dochter, besloot om 
werk te zoeken buiten de stad om te helpen.

Nu woont Xuanxuan bij haar grootouders
in het huis van haar 21-jarige zus. Haar oud-
tante en -oom zorgen vaak voor haar. Het 

Interventie samen met 

steun is de sleutel
Xuanxuan startte met de lessen in ons
Family Services Centre in juli 2018. Haar
resultaten in de klas zijn sinds vorig jaar
enorm verbeterd. Ze heeft geleerd om

De zesjarige Xuanxuan groeit op

in een gezin van 4 personen. De

gezinssituatie is echter ingewikkeld.

Haar beide ouders wonen allebei 

niet bij haar. Hoewel ze niet 

gescheiden zijn, werken ze allebei in 

verschillende steden. 

Xuanxuan komt meestal samen met haar grootvader
naar ons Family Services Centre.

was in feite ook haar oudtante die online ons
Family Partners Programma (FPP) ontdekte
en ervoor zorgde dat ze kwam voor onderzoek
en mee kwam doen met het programma.
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Naast individuele les met docenten speciaal onderwijs,
neemt Xuanxuan ook deel aan de Circle Time
(groepstherapie met spel) en andere FPP activiteteiten.

De ouders van Xuanxuan kwamen op bezoek in het 
centrum om zelf haar vooruitgang te kunnen zien.

instructies op te volgen en haar taakjes
af te maken. Ook krijgt ze meer en meer
plezier in spelen en samen dingen doen
met andere kinderen.

De grootvader van Xuanxuan heeft verteld 
dat zijn kleindochter zelf is begonnen om 
onbekende mensen in hun wooncomplex te
begroeten en met hen praat door middel van 
simpele zinnen. Opa is heel blij met deze 
belangrijke veranderingen in zijn kleinkind
in zo korte tijd.

Een extra zegen is dat de oudoom van 
Xuanxuan nog steeds werkt als docent op
een lokale middelbare school. Hij helpt 
Xuanxuan om thuis de dingen die ze geleerd 
heeft tijdens de wekelijkse lessen bij ons op 
het Family Service Centrum, af te maken en 
vast te houden. 

Vooruitgang met effect op de 

hele familie
De meest bijzondere verandering in het 
leven van Xuanxuan is de verbeterde 
relatie met haar moeder. De FPP staf 
wist dat haar moeder nauwelijks 
betrokken was en is daarom bewust 
updates gaan sturen naar haar over de 
voortgang van Xuanxuan. Naast 
schriftelijke updates stuurden ze foto´s en 
video´s om haar te motiveren en 
bemoedigen.

In de loop van de tijd begon de moeder 
van Xuanxuan meer aandacht te krijgen voor 
haar dochter en stond ze open voor contact 
met haar. Ze belt nu soms om gewoon even 
te praten met Xuanxuan en ziet dat ze 
vooruitgaat.

        Versterk ons als Family Partner om gezinnen
zoals die van Xuanxuan te helpen bij elkaar te blijven!

chinaconcern.org/partner

De moeder van Xuanxuan is erg tevreden 
over de kwaliteit van het FPP en de 
stapjes vooruit van haar dochter. 
Ze heeft de FPP staf bedankt dat 
ze haar kind willen helpen en de last van 
de grootouders van Xuanxuan verlichten. 
We hopen dat ze op een dag thuis zal willen 
wonen om zelf voor Xuanxuan te kunnen 
zorgen.
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by Aaron and Sonia Gunkel 

In 2013 veranderden de levens van Ray en Winnie Fong in een oogwenk. Een ernstig
auto ongeluk maakte dat Ray 29 dagen in coma lag, gevolgd door een lange tijd 
revalidatie voor zijn hersenbeschadiging. In de tien jaar voor het ongeluk hadden ze 
het plan om met pensioen te gaan in 2014 en full time God te gaan dienen. Ze wisten 
echter niet dat hun leven zo geleid zou worden dat ze dat inderdaad zouden doen, 
maar op een hele andere manier dan zij zich hadden voorgesteld.

God leidde ons leven, zodat we Hem zouden verheerlijken

Terwijl de familie Fong zocht naar een plek om te kunnen dienen, adviseerde een vriend hen 
om eens te kijken naar International China Concern.

Vrijwilliger
Een ongeluk geeft nieuwe kansen

Door Jessica Pugh, American Friends of ICC, Communicatie Specialist

¨De verhalen op de website van ICC raakten ons en we besloten een met een Short Term Team 
mee te gaan in januari 2015¨, vertelde Winnie. Direct na die reis wisten ze dat ze bij ICC nodig
waren en meldden zich aan als lange termijn vrijwilligers.
Met de Ray´s achtergrond als ingenieur en die van Winnie als verpleegkundige, bleek hun 
professionele ervaring direct bruikbaar in Hengyang. Maar hoewel deze dingen erg werden 
gewaardeerd en nodig waren, bleek 
dat vooral het investeren in relaties 
verandering bracht in de levens van de jonge
mensen en ook in dat van henzelf. 
Ray haalde veel voldoening uit het
gebruiken van zijn creativiteit in het
ontwerpen en bouwen van projecten
met beperkte middelen. En onderwijl
kon hij jongeren hierin meenemen. 

Dankzij de inventieve ¨anti-wiebel wok¨ aanpassing die
Ray zelf heeft gemaakt, kan Zheng nu zelf met maar één
hand koken.

       Het was dankbaar werk om één van 
de jongens de reparatie werkzaamheden
te zien doen die ik hem geleerd heb en 
het zelfs aan anderen te leren.¨                                                         zei Ray.

Als gevolg van het ongeluk heeft Ray nog 
steeds cognitieve problemen, maar hij ziet 
nu dat deze ervaring van zwakte hem helpt 
om de jongeren nog beter te begrijpen. Zijn
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Zhixiao loved to give hugs and spend 

time with Winnie while working together

 on sewing projects.

korte-termijn geheugen is beperkt,

waardoor hij gelooft als een kind: hij 

denkt niet na over gezichtsverlies of 

wrok waardoor hij heel eerlijk, betrouw-

baar en vergevingsgezind is. Ray is 

dankbaar dat hij met de problemen van 

jongeren bij ICC kan meevoelen.

Geluk, midden in 

de beproeving

     Ik werd heel blij door het lachen
van de kinderen; hun aanstekelijke
gegiechel doet je hart smelten¨zegt
Winnie. ¨Sommige kinderen kunnen 
niet lopen of zelf eten, maar ze blijven
waardevol en ze stralen. Ze zijn 
tevreden en geven liefde, alleen maar 
doordat ze mensen kennen die van
hen houden.´´

De liefde van Ray en Winnie heeft 
zowel de levens van de kinderen als van
de stafleden geraakt in de totaal twee en 
een half jaar bij ICC. ¨Ze waren geweldige 
teamleden op allerlei manieren,¨ zegt ICC 
therapie manager Alison Kennedy. ¨Hun 
aanwezigheid in Hengyang was een 
grote steun, vooral om het hart van 
de Vader nog meer te laten zien.¨

Zhixiao vond het heerlijk om te knuffelen en tijd
samen te hebben met Winnie terwijl ze samen bezig
waren met naaien.

       Er is niets dat ik anders zou doen als
ik terugdenk aan onze bijzondere tijd in 
China,¨ zegt Winnie. ¨De verhalen over 
onze ervaringen en China zijn eindeloos.
En het mooiste is dat de verhalen door-
gaan.¨

We nodigen u uit om deze verhalen van
verandering van twee kanten een vervolg 

te geven door zelf met een team mee te
gaan of door lange termijn vrijwilliger te 
worden.

Als ik terugkijk, zijn vooral vertrouwen en
gehoorzaamheid van belang in het volgen
van Gods roeping,¨aldus Winnie. Van een
carriere naar een verwoestend ongeluk en
ontelbare momenten daartussen, heeft
iedere ervaring deel uitgemaakt van een
fundament van ervaring en empathie.
Deze voorbereiding leidde hen uiteindelijk
naar een hele bijzondere tijd in China,
die hun levens en de levens van degenen
die zijn dienden veranderde.



Geven aan kinderen met een beperking

Meer manieren
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om te geven

Op dit moment biedt ICC gezinsstijl zorg aan ongeveer 160 kinderen en jongvolwassenen
in Hengyang en 40 kinderen in Changsha. We zijn dankbaar dat 50 nieuwe kinderen
vanuit het overheids kindertehuis worden overgedragen aan de familie van ICC. Dit is zowel een
erkenning van de kwaliteit van onze zorg door de lokale overheid als een nieuwe kans voor 
ons om meer kinderen te zegenen.

Sinds 1993 heeft International China Concern, met uw vrijgevigheid en 
trouwe ondersteuning, holistische zorg kunnen bieden aan ongeveer 900
verlaten kinderen met een beperking die geen thuis hadden. 

Uw gift
Uw gift van  €50                           zorgt voor 2 maanden speciaal onderwijs voor een kind.
Uw gift van €100                             kan 4 maanden individuele therapie helpen bieden aan 
een kind.
Uw gift van €200                             kan ICC helpen om verzorgers in dienst te nemen en 
te trainen die de kinderen 24/7 kunnen verzorgen en koesteren. 

Word kindsponsor en uw maandelijkse bijdrage helpt voorzien in de 

dagelijkse behoeften van een kind.

Speciaal onderwijs Zorg en liefdeIndividuele therapie
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Geven aan gezinnen met een kind met een beperking

Sinds 2008 heeft ICC professionele gezinsondersteuning geboden aan 325 gezinnen
die worstelen met het opvoeden van kinderen met een beperking.

Met uw steun, heeft ICC een mobiele zorgbus kunnen faciliteren om meer gezinnen
te bereiken in afgelegen gebieden. Op dit moment helpen we meer dan 130 gezinnen.

Your Gift

Uw gift van €25                            kan ICC helpen om kinderen in nood te ondersteunen met 
speciale therapeutische apparatuur.
Uw gift van  €50                           helpt ICC om huisbezoeken te doen aan gezinnen.
Uw gift van  €100                              helpt ICC om speciale docenten in te huren en te trainen .
Uw gift van €200  kan helpen om nog een Mobiele Zorg Bus laten rijden

Word ook Family Partner en uw maandelijkse gift kan

worstelende gezinnen samen houden.

Speciaal therapie materiaal

Mobiele zorgbus voor 
huisbezoeken

Training van docenten speciaal onderwijs
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CHINA
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