Beste vriend van ICC,
Het werk van ICC geeft veel vreugde en voldoening - soms onderbroken door momenten
van droefheid. Dit is begrijpelijk en onvermijdelijk: zo bitterzoet is het leven.
We zijn dit jaar gezegend met veel kansen, met
deuren die opengaan, nieuwe projecten die
starten en andere die uitbreiden. Ik kom zo bij
het goede nieuws, maar wil eerst een van die
onvermijdelijke momenten van droefheid delen.
Eerder dit jaar meldde de overheid aan ICC dat
48 jonge mensen in onze zorg moesten worden
overgebracht naar een weeshuis dat voor volwassenen zorgt omdat ze ouder zijn dan 18. Nu
is het zo dat de meeste van deze jonge mensen
hun hele leven in onze zorg hebben doorgebracht: ze zijn familie. Wij hebben voor en namens hen gepleit, maar de regering beslist uiteindelijk.
We zijn ervan overtuigd dat ICC's investering in
het leven van deze jonge mensen door de jaren
heen hen heeft voorbereid op hun toekomst, de
basis heeft gelegd voor onafhankelijkheid en de
opbouw van gezonde relaties. We bidden dat
ze een positieve impact zullen hebben op hun
nieuwe omgeving en verandering brengen in de
instelling waar ze naartoe zijn gestuurd - door
het delen van de liefde die ze hun hele leven
hebben gekend. We blijven contact met hen
onderhouden, voor hen bidden en bieden hen
ondersteuning bij het begin van hun nieuwe
leven.
Tegelijkertijd heeft weeshuis #1 in Changsha
ICC gevraagd om meer dan 30 nieuwe kinderen
in onze zorg op te nemen. Daar hebben we met
vreugde mee ingestemd. Ze zullen naar verwachting in de komende maanden aan ons
worden overgedragen.

ICC heeft ook de mogelijkheid gekregen om
deel uit te maken van nog veel meer levens, via
ons Family Partners-programma. Dat belangrijke programma is voor tientallen gezinnen in
Changsha levensveranderend en zal worden
uitgebreid naar Hengyang. Vele, vele families
hebben de ondersteuning en diensten nodig
die ICC biedt. En andere welzijnscentra in de
provincie Hunan zullen binnenkort kunnen profiteren van onze professionele kracht en waarden.
Deze mix van vreugde en droefheid heeft altijd
deel uitgemaakt van de realiteit van ICC in China. We rouwen om het verlies van een gekoesterd kind en vieren de adoptie van een ander. In
elke situatie zien we deze jonge mensen als
geschenken van God: het waard om geliefd te
worden, uniek gemaakt en vol van belofte.
Gods zegen,

Peter Maize
Algemeen directeur
International China Concern

Walk the Wall
Dit jaar doet ICC Nederland mee met Walk the
Wall! Op 21 september lopen we in Zoetermeer
en krijgt u de kans om ICC’s directeur Peter
Maize te ontmoeten. Doet u mee?

ZOETERMEER
21 SEPTEMBER 2019
walkthewall.org/zoetermeer

Opwekking
Afgelopen juni was ICC Nederland aanwezig op

aan de ouders. We hebben veel interessante en

de Pinksterconferentie van Opwekking. Er kwa-

gezegende gesprekken gehad en kijken uit naar

men veel kinderen naar de stand, die met eet-

volgend jaar!

stokjes probeerden snoepjes uit een schaal te
pakken. Intussen konden wij folders uitdelen

KINDSPONSORING
Liefde, leven en
kansen
Het verhaal van Gang

Op een dag, buiten bij De Kleine Ark, kregen de

Het verhaal van Gang begon rond dezelfde tijd

leiders koffie geserveerd van Gang. Hij had een

als mijn verhaal met China en ICC begon.

brede glimlach op zijn gezicht, terwijl hij de
gasten enthousiast bediende in zijn gloednieu-

Levensbedreigende situatie

we uniform.
Gang (ook bekend als James) werd geboren in
Toen ik nadacht over het verhaal van Gang

oktober 2000. Zijn toestand was levensbedrei-

en zag hoe goed hij het doet in zijn nieuwe

gend als hij geen operatie zou krijgen. Zijn ou-

baan, een baan waar hij van houdt, en die

ders hadden hem achtergelaten in een mand

hem zoveel trots geeft, maakte dat me zo

buiten het kantoor van David Gotts, de oprich-

emotioneel.

ter van ICC, met een brief waarin ze smeekten
of zijn vinders wilden helpen met het betalen
van de operaties die hij nodig had. David vroeg
onmiddellijk toestemming van de regering om
hem te helpen. Gang deed het goed na de operatie en werd opgenomen in de zorg bij ICC’s
Hope House in Changsha.
Een paar maanden na zijn geboorte trad ik toe
tot het ICC-team in China als taalstudent. Ik
herinner me deze schattige en mooie baby die
opgroeide in de babykamer. Naarmate hij
groeide, werd het duidelijk dat hij vrij complexe
medische behoeften en een aanzienlijke gehoorbeschadiging had.

Levensveranderend programma

van visuele aanwijzingen en begeleiding van
onze lange termijn vrijwilligers.

Het Kindsponsor Programma maakte het voor
ICC mogelijk om tijdens zijn hele jeugd holisti-

Van het maken van koffie tot het gebruik van

sche zorg te bieden, van 24-uurszorg tot intern

de popcornmachine - hij doet al dit werk als

speciaal onderwijs, en later voor hem te regelen

teamlid en communiceert met gebarentaal

dat hij naar de speciale school in Changsha kon.

(daarom kreeg het hele team training in een

Hij groeide op, geliefd bij alle medewerkers, die

nieuwe vaardigheid!). Zo is hij zijn eigen loon

genoten van zijn gezelschap en zijn grappige

gaan verdienen. Hij brengt ook eigen ideeën in,

karakter.

zoals het plaatsen van een luifel op de voorkant
van de voedseltruck om schaduw te creëren.

Ongeveer twee jaar geleden waren verdere

Dat had hij op een andere plaats gezien.

operaties nodig. In die periode werd Gang erg
ziek en werd hij verplaatst naar ICC’s hoogintensieve zorg-afdeling voor verdere observatie
door onze medische staf. Uiteindelijk werd hij
weer gezonder en begon hij enkele verantwoordelijkheden in het gemeenschapshuis op
zich te nemen - helpen met schoonmaken, opruimen en zorgen voor de meer afhankelijke
kinderen.

Gang met het Kleine Ark team: Jessica, Melody (lokale
vrijwilliger) en Matt Pitt (internationaal vrijwilliger)

Wanneer hij de gasten begroet, is zijn gezicht
opgewekt en levendig. Je kunt zien hoe blij hij
is dat hij ergens bij hoort en een doel heeft.
ICC heeft het hele leven van Gang met hem
meegelopen: van levensreddende chirurgie als
baby, naar speciaal onderwijs als kind, vervolGang maakt koffie

Leven met een doel
Toen hij 18 jaar oud werd, werd Gang aangenomen als stagiair in een nieuw ontworpen
mobiele foodtruck genaamd ‘Kleine Ark’ (waarover u meer kunt lezen in de nieuwsbrief van
juni/juli). Hij leerde koffie zetten met behulp

gens meer operaties en intensieve zorg als tiener, tot een beroepsopleiding als jongvolwassene. Zijn leven spreekt boekdelen over de
visie van ICC om liefde, hoop en kansen te
bieden aan kinderen en jongeren met een
handicap, om zo hun leven te transformeren.
En nu (be)dient hij anderen... met koffie en popcorn!

FAMILIEPARTNERS
PROGRAMMA
32 uur dienen als verzorger op
het zomerkamp

In de laatste week van juli heeft ICC’s Familie-

cottes en slogans), games, goochelshows en

partners Programma een zomerkamp opgezet

dergelijke te organiseren.

voor kinderen en jonge volwassenen met matige tot ernstige speciale behoeften. De Familie-

Een grote verantwoordelijkheid

partners Programma manager deelt hoe het
was om de verantwoordelijkheid te hebben

Ik was verantwoordelijk voor een 20-jarige jon-

voor de zorg van de 20-jarige Tianhang tijdens

geman genaamd Tianhang. Hij sprak niet, was

het weekend zomerkamp.

fysiek sterk en had een eigen wil. Ik ontdekte dit
laatste al snel nadat zijn ouders vertrokken waren. Hij nam me mee naar een watertoren waar
hij graag naar keek en toen ik hem 'aanmoedigde' om naar de thuisbasis terug te keren,
had hij andere ideeën.
Ik zou een toespraak houden tijdens de openingsceremonie, maar in plaats daarvan bevond
ik me in een schommel met een tevreden Tianhang die niet van plan was iets anders te doen.

Ik was diep geraakt toen de ouders arriveerden.
De meesten waren verlegen en schaamden zich
een beetje dat ze zichzelf tijdelijk ontlasten
door hun kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Toen we ons vol verlangen klaarmaakten om te dienen, voelden we ons ook een
beetje ongerust. We namen voor we de komende 32 uur de volledige verantwoordelijkheid voor deze kinderen op ons!
We hielden het evenement op een schoolcampus en onze medewerkers hebben geweldig
werk verricht door teams (compleet met mas-

Uiteindelijk werd ik gered door andere vrijwilligers die hem naar binnen leidden, zodat ik
mijn geplande toespraak kon houden.
Als hij al at tijdens de maaltijd was dat meestal
niet erg lang. Mijn partner Peggy en ik hadden
meestal ongeveer drie minuten om zelf te eten
en wat voedingsstoffen binnen te krijgen voordat we weer in achtervolging moesten. 's
Nachts rekruteerde ik mijn 14-jarige zoon, Caleb, om te helpen. Zelfs zonder een middagdutje was Tianhang actief tot na 3 uur 's ochtends.
Dus dag twee kreeg een extra moeilijkheids-

graad met een totaal van zes uur slaap verdeeld

De ervaring gaf me een diepe waardering

over ons beiden (Caleb en ik)!

voor zijn toegewijde ouders die in zijn behoeften voorzien en proberen om hem veel

Diepe waardering

langer dan alleen die 32 uur gelukkig te
houden.

Tijdens het hele weekend, tot het moment dat
zijn ouders aankwamen en hem ophaalden (ik

Het was een eer om een kleine rol te kunnen

voelde me een beetje verdoofd dat het voorbij

spelen in het geven van een adempauze aan

was), werden mijn gedachten en aandacht vol-

zoveel (ouder)paren van toegewijde zorgverle-

ledig opgeslokt door de zorg voor hem.

ners.

VRIJWILLIGERSWERK
Trainingsdag

Gedurende twee weken in juni namen alle

Sessie over “Zelfzorg”

Chinese lokale medewerkers van het
Changsha Care Center deel aan een trai-

Deze sessie werd geleid door Matthew, onze

ningsprogramma. Dit werd georganiseerd

internationale vrijwilliger.

door de lokale staf met de bijdrage van enkele internationale vrijwilligers: Matthew en
Rachel Pitt en Juanita Pretorius.
Er werd een reeks lessen gegeven door het lokale personeel, van leren reanimeren tot het
verplaatsen en behandelen van kinderen met
een handicap en zelfzorg, terwijl de internationale vrijwilligers hun professionele kennis deelden.
Op deze dag volgde de helft van het personeel
van het Changsha Care Center de volledige
dagopleiding in het Lighthouse kindcentrum.
Sessie over "Rugverzorging" en "Gebruik
van apparatuur"
Onze ergotherapeuten, Rachel en Juanita leidden sessies over ‘rugzorg’ en ‘het gebruik van
apparatuur’.
Het personeel friste hun eerdere training op
over het gebruik van bepaalde apparatuur zoals
rolstoelen, tilliften en staande frames en over
hoe hun rug te beschermen bij het verplaatsen
en hanteren van kinderen en apparatuur.

Matt traint medewerkers over zelfzorg

Er werd onderzocht hoe we het beste op een
holistische manier voor onszelf kunnen zorgen,
denkend aan onze geest, lichaam en ziel. Het
was een interactieve sessie met veel discussies
en nuttig advies.
De internationale medewerkers spraken tijdens
de training in het Engels en werden bekwaam
vertaald door de heer Song.
“Dit was nieuw voor mij om dit soort training
voor personeel in een andere taal te doen,
vooral omdat mijn trainingsstijl faciliterend is en
daarom veel discussies met zich meebrengt.”
“Het kan moeilijk zijn om een volledig begrip te
krijgen van wat er wordt gezegd wanneer het

door een andere persoon wordt vertaald. Het is

Gedurende de training genoten de medewer-

interessant voor mij hoe de geest in de Chinese

kers van de praktijkervaring met het oefenen

cultuur ook wordt vergeleken met het hart. Het

van tilliften. Het leverde goede feedback voor

was bijvoorbeeld veel gemakkelijker om te pra-

de zelfzorgsessie, omdat de training praktisch

ten over de activiteiten die zowel geest als ziel

en toepasbaar was.

hielpen voeden, dan ze als afzonderlijke onderdelen te beschouwen.”

Rachel (links) kijkt toe hoe het personeel (inclusief manager, Liu Yuan Man in de tillift) oefent met een tillift

www.chinaconcern.org

