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Nieuwsbrief China december 2022 
  

                 door Corry Zandbergen 
 

 

 
Belangrijk nieuws: 
 
Het adres van de Stichting De Zwervende Zwaluwen is per 1 november 2022 gewijzigd in: 

Westerpark 104, 2231 DM  Rijnsburg 
 

Het telefoonnummer is gewijzigd in: 06-14981507 
      
  
 
Nieuws van onze studenten 
 

So Sul Meh heeft het 2e jaar van de hogere middelbare school goed 
afgerond en is inmiddels met haar 3e tevens laatste jaar van de 
middelbare school bezig. Het hele jaar heeft in het teken van de 
corona gestaan, wat betekent dat zij alleen online les thuis heeft 
gekregen. Daardoor zijn de resultaten toch minder dan wanneer ze 
naar school kunnen gaan. De relatie met haar moeder is hierdoor wel 
veel verbeterd. Volgend jaar wil ze met een universitaire studie 
beginnen. Wij zullen haar gedurende deze opleiding blijven steunen. 

 
 
Huh Ho Bum volgt de opleiding economie. Het 3e jaar op de 
universiteit in Hun Chun is vanwege corona weer lastig geweest. Hij 
doet goed zijn best en is nu bezig om zijn studie af te ronden. Hij 
heeft regelmatig contact met de heer Lee en laat weten dat het 
goed met hem gaat.  
 
 
 
 

Lee Dzeh Rak heeft het 3e jaar van de hogere middelbare school  
in Longjing met goede cijfers afgerond.   
Dzeh Rak is naar de universiteit in Gwangzou Zuid-China gegaan. Hij gaat 
de studie economie doen voor 1 jaar. Daarna gaat hij in militaire dienst. 
Als hij klaar is met zijn militaire dienst gaat hij zijn studie afmaken. Het 
is gemakkelijker om een goede baan te krijgen als je in militaire dienst 
hebt gezeten, want een militair is een belangrijk persoon voor het land. 
Het beleid in China is dat de regering dan zorgt voor een goede baan. 

Dat 1e jaar op de universiteit zullen wij hem financieel ondersteunen. 
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Nieuws van het gehandicaptenhuis “Liefdevol Hart” 
 
Mijnheer Lee vertelde dat de covid maatregelen in China heel ingrijpend zijn. Elke 2 dagen 
moet je je op dezelfde locatie laten controleren op covid. Dat wordt geregistreerd op je 
telefoon. Je moet exact 2 dagen later je weer op dezelfde plaats melden. Het is dus heel erg 
moeilijk om naar een andere plaats te gaan, want als je niet op tijd bent bij jouw controlepost 
dan mag je niet meer terug naar huis. 
Erg gecompliceerd allemaal, zeker als je op bezoek moet gaan of boodschappen of materialen 
moet gaan halen. 
 
In april vertelde hij dat het rustig is in het gehandicaptenhuis en het leven zijn gangetje gaat. 
Er verandert niet veel. Hij wil liever geen nieuwe kinderen meer opvangen, maar goed voor de 
kinderen die er nu zijn blijven zorgen. 
Ze hebben allemaal een medische keuring gehad in het ziekenhuis. Hun gezondheid is goed, 
maar sommige kinderen zijn te dik. Ze bewegen niet zo veel, daar zijn ook niet veel 
mogelijkheden voor en ze vinden het heerlijk om te eten.  
 
Ondanks het voornemen van de heer Lee om geen kinderen meer op te nemen zijn er in juli 
toch weer 4 nieuwe kinderen bijgekomen. Er zijn 3 kinderen uit een gezin opgenomen. De 
ouders hebben allebei het downsyndroom en kunnen niet voor de kinderen zorgen. Daarom 
hebben mensen aan de heer Lee gevraagd of zij in het gehandicaptenhuis mogen komen 
wonen. Hij kon het natuurlijk niet over zijn hart verkrijgen om de kinderen de deur te wijzen. 
 
 Dit zijn de 3 kinderen uit het gezin:  

 
De oudste jongen is Ha Nam geboren 8-8-2010.  
De 2e jongen is Ha Chun Mjung geboren 6-4-2020. 
Het 3e kindje is een meisje Ha Chun Oen geboren 17-12-2015. 
Het 4e kindje is een baby van 2 maanden. Die krijgt nog 
borstvoeding en kan niet bij de moeder weggehaald worden, 
maar komt zodra dit kan. 
 
 

De heer Lee is heel blij dat hij land ter beschikking heeft gekregen van de overheid om 
groenten te verbouwen. Het was een braakliggend stuk land en hij heeft gevraagd of hij dat 
mocht gebruiken. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid en beschikbaarheid om eten te kopen 
is dit heel belangrijk voor hem.  Er zijn mensen van een organisatie komen kijken om opnames 
te maken als voorbeeld voor andere mensen. Ook hierin mag de heer Lee voor anderen een 
voorbeeld zijn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Braakliggend stuk land  mensen van de organisatie   heerlijke groenten 
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Bedankbrief van de kinderen en medewerkers van het gehandicaptenhuis: 
 

 
Lieve broeders en zusters uit Nederland.  
 
Hoe gaat het met jullie? 
 
Al veel meer dan 10 jaar helpen jullie de kinderen van ons 
gehandicaptenhuis. Jullie liefde komt van ver over de grens. Wij zijn hier 
ontzettend dankbaar voor. 
 
Wij zullen jullie nooit vergeten en willen jullie vanuit een warm en 
dankbaar hart ook onze liefde teruggeven. 
 
Wij wensen jullie veel geluk en gezondheid toe in 2023. 
 
Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst van alle kinderen en 
medewerkers van het gehandicaptenhuis “Liefdevol Hart”. 
 

 
 
 
Nieuws van het opvanghuis “Welzijn door Liefde” 
 
De heer Han vertelde dat het leven in China nog steeds heel moeilijk 
is in verband met de coronamaatregelen. Er zijn dit jaar gelukkig weer 
10 kalfjes geboren. Een van de kalfjes is helaas doodgebeten door 
wilde dieren. De koeien en kalfjes lopen los rond in de bergen, maar 
de wilde dieren ook.  
 
Het heeft ook heel weinig geregend. Er was heel veel watertekort in 
zijn buurt omdat het extreem droog is geweest dit jaar, waardoor het 
grondwaterpeil steeds verder zakt. Daarom had hij een nieuwe waterpomp nodig die dieper 
komt, zodat de koeien genoeg water krijgen. Er is een grote waterpomp aangeschaft voor 
25.000 Yuan = € 3.400,--.  
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Lieve broeders en zusters uit Nederland., 

Hoe gaat het met jullie?   

Door de coronamaatregelen is het heel lastig 

om aan materialen te komen. Ook is het 

moeilijk voor de arbeiders om hier naartoe te 

komen om te werken. Daarom duurt het heel 

lang om de bouw van het eerste huis af te 

maken. 

Gelukkig is er wel vloerverwarming aangelegd 

en is het zover dat de oudere mensen en 

gehandicapten daarin kunnen wonen, ondanks 

dat de binnenkant nog niet helemaal klaar is. 

Zij zijn ontzettend dankbaar en blij met dit 

nieuwe huis. 

Ik wil de mensen uit Nederland heel hartelijk 

danken dat jullie ons al zo lang op veel manieren 

hebben geholpen.  

Ik wens jullie allemaal een heel mooi en 

gezegend kerstfeest en Gods zegen in het 

nieuwe jaar 2023. 

Hartelijke groet van Han Chul Bum, directeur 

van het “Welzijn door Liefde””  

 
  Nieuwe waterpomp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege de coronamaatregelen is het nog steeds heel moeilijk om het werk aan het huis af te 
maken. Gelukkig is de vloerverwarming in de grote kamer klaar zodat de mensen erin kunnen 
wonen. Ze slapen nu bij elkaar in deze grote kamer totdat de vloerverwarming in de kleinere 
kamers klaar is. Daarna kunnen de mensen naar hun eigen kamer. 
Voor de vloerverwarming maakt hij nu gebruik van hout dat uit de bergen komt. Normaal 
stoken ze op kolen, maar de prijs is meer dan verdrievoudigd. Vroeger kostte 1 ton kolen 580 
Yuan = € 80,--, nu betaal je voor 1 ton kolen 2.000 Yuan = € 270,--. 
 
Helaas zijn er geen organisaties in China die hem willen helpen omdat hij oudere mensen en 
gehandicapte ouderen opvangt. De meeste organisaties helpen alleen kinderen. Omdat 
ouderen vaak ziek zijn en naar het ziekenhuis moeten drukt dit heel zwaar op het budget. 
Vroeger heeft hij een heleboel kinderen opgevangen die ondertussen allemaal al groot 
geworden zijn. Sommigen zijn getrouwd en anderen zijn gaan werken en het huis uitgegaan. 
Een aantal kinderen volgen nog een studie en zijn in 
de vakanties thuis. Om hun studiekosten en 
onderhoudskosten te betalen verkoopt hij jaarlijks 
wat koeien. Het is heel fijn dat hij daardoor in ieder 
geval in het dagelijks onderhoud van de mensen kan 
voorzien.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 


