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Nieuws van onze studenten 
 
GESLAAGD! 
 
Kim Choen Hwa vindt dat de tijd voorbijgevlogen is sinds ze begonnen is 
met haar studie in 2016. Van november 2018 tot februari 2019 is ze naar 
Tianjin geweest om stage te lopen. Dat is een stad in de buurt van Beijing. 
Ze vond het best moeilijk om vertaalwerk te doen, want school en werk is 
een groot verschil. Werken is veel moeilijker.  
Op 20 juni heeft Choen Hwa haar felbegeerde diploma gekregen. Zij werkt 
nu in Tumen bij de overheid, bij de rechtbank. Zij wil liever onderwijzeres 
worden. Op dit moment is ze bezig om daar bevoegdheid voor te kunnen 
krijgen. 
De opa van Choen Hwa is kort na Chinees Nieuwjaar 2019 overleden, nadat 
zijn gezondheid al lange tijd niet goed meer was. Het is fijn dat zij nu weer 
bij oma woont. 
 

 
Choi Oeng heeft van september t/m november 2018 stagegelopen op een 
middelbare school. Hij vond het heel erg leuk om gymlessen te geven aan de 
kinderen. Hij moest daar een scriptie over schrijven. Daarnaast werkte hij af en 
toe in een koffieshop.     
Op 20 juni heeft ook hij het diploma gekregen, waar hij hard voor heeft moeten 
werken. Hij is naar Zuid-Korea gegaan om te werken. Het salaris van sportleraar 
in China is ongeveer 3.000 Yuan. Dat is genoeg voor hemzelf om van te leven, 
maar dan kan hij niet sparen voor de toekomst. Aangezien het in China 
gebruikelijk is dat de man een huis koopt en de bruiloft betaalt, wil hij eerst 
een paar jaar in Zuid-Korea gaan werken, omdat het salaris daar veel hoger is. 
 

 

Huidige studenten 
 
Met So Sul Meh gaat het veel beter dan vorig jaar. Ze is ouder en wijzer 
geworden. Het studeren gaat ook veel beter omdat ze nu gewend is op de 
middelbare school. Dit jaar zit ze in het 3e studiejaar. 
Volgend schooljaar moet ze naar de hogere middelbare school in de stad. 
De kosten voor deze school bedragen 1.000 Yuan = € 127,50 p.m. 
Met haar moeder gaat het niet zo goed. Ze is heel zwak en heeft veel pijn 
in haar maag. Ze is heel mager geworden en kan niet meer werken. We 
hebben haar toegezegd dat we haar zullen blijven helpen. Daar is ze 
enorm dankbaar voor. 
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Nieuwe studenten 
 

Huh Ho Bum is in 1999 geboren. Volgens zeggen was zijn moeder in 
verwachting toen zij in China is gekomen. Daar is zij met een Chinese 
gehandicapte man “getrouwd”. Ze is naar een ander land gegaan en heeft Ho 
Bum achtergelaten. Zijn “vader” kon en wilde niet voor hem zorgen. Toen is hij 
naar het gehandicaptenhuis van de heer Lee 
gebracht. Wij hebben hem in 2008 voor het eerst 
ontmoet toen hij 9 jaar was.  
Omdat Ho Bum niet gehandicapt is, heeft de heer 
Lee een arm gezin gevonden dat voor hem wilde 
zorgen, zodat hij naar een gewone school kon gaan. 

Ondertussen heeft hij ook de middelbare school doorlopen en is hij 
geslaagd voor de examentoets om naar de universiteit te gaan. Het eerste 
jaar gaat hij in Hunchun studeren, daar moet hij een keuze maken in welke 
richting hij verder wil gaan studeren in Yanji. 
De studiekosten voor het eerste jaar bedragen 12.562 Y = € 1.675,--.  
Dit is voor de opleiding, boeken, kamer en eten. 
Omdat de heer Lee de kosten voor een universitaire opleiding niet kan 
betalen hebben wij toegezegd om hem te helpen. Het is belangrijk dat hij mogelijkheden krijgt om na 
zijn studie een eigen bestaan op te bouwen. 
 
 

Lee Dzeh Rak is in 2003 geboren. Hij had een vader en een moeder en 
een oudere broer. Deze broer had een psychische ziekte en zorgde altijd 
voor veel problemen in de buurt. Dat was voor zijn ouders verschrikkelijk. 
Toen zijn moeder ernstig ziek werd, zag zijn vader geen andere uitweg 
dan zijn oudste zoon om te brengen en daarna zelfmoord te plegen. Zijn 
moeder is heel erg ziek geworden en gestorven. Dzeh Rak was toen 14 
jaar (Ned. leeftijd 13 jaar). Omdat hij wees geworden was stond hij 
opeens op straat en kon nergens terecht. Hij werd door de heer Lee in 
2016 opgevangen in het gehandicaptenhuis, ondanks dat hij een gezonde 
jongen is. Hij zat toen net op de middelbare school. Hij kan heel erg goed 
rennen en heeft al meerdere medailles gehaald. Het schoolsysteem in 

China is zo dat je eerst 3 jaar naar de lagere middelbare school moet en dan naar een hogere 
middelbare school. Dzeh Rak gaat nu in Longjing naar de hogere middelbare school. Helaas zijn 
daar veel meer kosten aan verbonden dan voor de eerste 3 jaar, kosten die de heer Lee niet 
kan betalen. Daarom willen wij graag helpen om Dzeh Rak een kans te geven om naar school te 
blijven gaan. 

School   850 Y 
Boeken  450 Y 
Kleding  350 Y 
Uitjes/klassengeld 290 Y 
Verzekering  250 Y 
Extra kosten  120 Y 
Totaal school       2.310 Y 
Eten 360 p.m.      4.320 Y 
Totale kosten       6.630 Y = € 885,-- 

 
Hij hoeft niet op school te slapen, maar slaapt thuis in het gehandicaptenhuis. 
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Nieuws van het gehandicaptenhuis “Liefdevol Hart” 
 
Helaas is het echtpaar, dat in 2017 in het gehandicaptenhuis is komen werken, weggegaan omdat zij 
een kleinkind hebben gekregen waar zij voor moeten gaan zorgen. Gelukkig is een vrouw van 60 jaar  in 
de keuken komen werken.  
 
In China heeft het in de herfst en winter van 
2018 heel weinig geregend, waardoor de grond 
heel droog is geworden. Daarom moest de heer 
Lee in de lente verschillende keren zaadjes 
planten, omdat deze door de droogte steeds 
doodgingen. Ze hebben de groente hard nodig 
voor de kinderen. Het ging goed, totdat het in 
juli heel erg hard heeft geregend, waardoor 
veel van de oogst verloren is gegaan. Dat 
betekent dat er meer groenten gekocht moeten 
gaan worden. Gelukkig is de oogst van rode pepers wel goed gelukt. 
 

 
Er zijn 3 pasgeboren baby’tjes te vondeling gelegd bij het 
gehandicaptenhuis: 3 meisjes waarvan een tweeling. De 
heer Lee heeft niet genoeg personeel om voor deze 
baby’tjes te kunnen zorgen, maar gelukkig zijn er 2 
gezinnen in de buurt die hen hebben opgenomen in hun 
gezin. De baby’s hebben nog geen naam gekregen, zodat 
ze nog niet kunnen worden ingeschreven bij de 
gemeente. De heer Lee is bezig om dat voor elkaar te 
krijgen. 
 

 
De lerares had nog een wens: ze hadden een hele kleine boekenkast en het was heel moeilijk voor de 
kinderen om materiaal uit de kast te pakken. Ze wilden heel graag een grote boekenkast laten maken 
aan de wand, zodat alles overzichtelijker en gemakkelijker zou zijn. De computers zouden dan ook 
tegen de muur gezet kunnen worden en dat zou veel meer ruimte geven.  
De kosten waren 7.000 Yuan = € 950,--. 
Dankzij jullie giften hebben we hen heel blij gemaakt om dit te kunnen verwezenlijken. 

 
 

 

 

 

 

 
Oude boekenkast 

Nieuwe wandkast 
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Nieuws van het opvanghuis “Welzijn door Liefde” 
 
Vorig jaar heeft de heer Han veel koeien verkocht, omdat het 
schoolgeld voor de kinderen betaald moest worden. Ook is de prijs 
van materialen in China dubbel zo duur geworden. Dat betekent dat 
hij dit jaar veel minder koeien heeft, maar gelukkig zijn er 10 kalfjes 
geboren. In de lente gaan de koeien de bergen in en daar zijn ook 
verschillende kalfjes geboren. Daarom moest de heer Han ze gaan 
zoeken om ze te beschermen tegen de wilde zwijnen. Dankzij de 
nieuwe stal kan hij nu eindelijk beter in hun eigen onderhoud 
voorzien. 
 

 
Begin dit jaar is een van de oudere gehandicapte mannen overleden. Hij is 
72 jaar geworden. Hij was al een hele tijd ongeneeslijk ziek.  
 
Er is nu een andere mijnheer van 66 jaar komen wonen. Hij heeft in de 
gevangenis gezeten en daarom wil zijn familie niets meer met hem te 
maken hebben. Hij heeft een hersenbloeding gehad en is gehandicapt. 
Omdat hij geen onderdak had en op straat rondzwierf heeft de heer Han 
hem opgenomen in zijn huis. 
  
 

 
Bij het opvanghuis zijn grote problemen ontstaan door de vele regen 
die er in juli is gevallen. Het huis is omgeven door 3 bergen en ligt 
daar tussenin. Er zijn veel overstromingen geweest: de 2 visvijvers, 
de weg in de bergen en de toegangsweg naar het huis zijn allemaal 
weggespoeld. Alles is weggevaagd. Er is ook wat schade ontstaan aan 
de nieuwbouw. Alles bij elkaar is er heel veel kapotgegaan. De heer 
Han is nog nooit zo verdrietig geweest. 
 
Door de overstromingen is de toegangsbrug heel erg kapot geraakt, 
zodat er niet meer met auto’s overheen gereden kan worden. Hij 
heeft bij de gemeente een verzoek ingediend of zij kunnen helpen 
met de reparatie van de brug. Na een maand kreeg hij te horen dat 
de gemeente niet kan helpen. Helaas ontbreekt het hem aan financiën om deze herstelwerkzaamheden 
te kunnen betalen. Geschatte kosten om alles weer te herbouwen is ruim 115.000 Yuan = € 15.000,--. 

 
 
De nieuwbouw van de huizen is in 2018 van start gegaan. De 
funderingen en de muren van beide huizen zijn al gebouwd. Voor 
de winter moeten de daken erop zitten.  
In de zomervakantie zijn alle kinderen thuis geweest, maar omdat 
de huizen nog niet klaar zijn heeft hij een huis gehuurd waar ze 
konden overnachten. In de zomer vinden de kinderen het heerlijk 
om mee te kunnen helpen. 
 
 

 
De heer Han is heel blij met alle donaties die hij heeft gekregen, want zonder onze hulp is het niet 
mogelijk om alles te realiseren. Hij wil iedereen heel hartelijk bedanken dat we doorgegaan om hem te 
helpen. 


