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Nieuwsbrief China november 2021 
  

                 door Corry Zandbergen 
 

 

 
 
 
Nieuws van onze studenten 
 

So Sul Meh heeft het 1e jaar van de hogere middelbare school goed 
afgerond. In China zitten de kinderen 6 dagen per week op de 
middelbare school. In augustus heeft ze 3 weken vakantie gehad. 
Het is geen spraakzaam meisje en heeft niet veel gesprekken met 
haar moeder gehad. Na de schoolvakantie heeft zij 3 dagen voor 
haar moeder in het ziekenhuis gezorgd. Gelukkig is haar moeder op 
15 september thuisgekomen. Ze is nu bezig met het 2e studiejaar. 
In totaal duurt de opleiding 3 jaar.  
 
 

 

Huh Ho Bum volgt de opleiding economie. Het 2e jaar op de 
universiteit in Hun Chun is vanwege corona ook weer lastig geweest, 
daarom is de opleiding met 1 jaar verlengd. Hij is een middelmatige 
student en wilde graag in Yanji studeren, maar het is voor hem beter 
om in Hunchun te blijven. In zijn vrije tijd houdt hij ervan om te 
voetballen. 
 
 
 
 

 
 
Lee Dzeh Rak heeft groep 2 van de hogere middelbare school  
in Longjing afgerond. Het gaat goed met hem.  
In september is het 3e en laatste jaar van de hogere middelbare 
school gestart. Ook hij is een gemiddelde leerling.  
In mei 2022 moet hij een toets doen voor de universiteit.  
Hij houdt heel erg van sport: hij kan heel goed rennen en gaat 
graag basketballen en voetballen. 
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Nieuws van het gehandicaptenhuis “Liefdevol Hart” 
 

De heer Lee heeft van de regering een medaille gekregen omdat hij de beste directeur van de 
gehandicaptenhuizen in 2020 is. De belangrijkste reden is dat dit huis de beste beveiliging 
heeft. Hij was hier zo ontzettend blij mee. 
 
Voor het kerstfeest van 2020 hebben we 10.000 Yuan extra gegeven voor de kinderen.  
Dit bedrag heeft de heer Lee gebruikt voor een ziektekostenverzekering.  
De kinderen zijn in de winter vaak ziek en dat kost heel veel. Bijvoorbeeld 
Lee Soeng Wun heeft een ontsteking/cyste boven zijn oog gehad en is 
daaraan geopereerd in het ziekenhuis. Hij heeft 2 dagen in het ziekenhuis 
gelegen en moest daarna regelmatig terugkomen om het verband te laten 
wisselen. Helaas noemen ze dit een poliklinische behandeling en die valt 
niet onder de dekking van de verzekering. Dat betekent een kostenpost van 
ongeveer 5.000 Yuan = € 685,--. 
 
Helaas mogen liefdadigheidsorganisaties, sinds de uitbraak van Covid-19, geen eten meer 
brengen. Omdat de aanvoer van goederen helemaal gestagneerd is, zijn alle voedingsmiddelen 
veel duurder geworden. Een pond varkensvlees kostte eerst 29 Yuan = € 3,70 en nu 34 Yuan =  
€ 4,30. Dat is voor 30 personen een heel stuk duurder geworden. Nu zij geen eten meer krijgen 
van de liefdadigheidsorganisaties is de heer Lee veel meer geld kwijt om eten te kopen voor 
alle kinderen. Dat heeft het afgelopen jaar voor grote tekorten gezorgd. De situatie is zelfs zo 
erg dat er niet genoeg geld is om het salaris van de lerares uit te betalen. Dat wij elk jaar 
helpen met de kolen en de rijst blijft ontzettend belangrijk. 
 
In oktober 2021 vertelde de heer Lee dat de prijzen in China weer schrikbarend gestegen zijn. 
Voor 1 kuub kolen betaal je nu 2.000 Yuan = ruim € 275. Van 1990 – 1995 was de prijs voor 1 
kuub 45 Yuan. In 2005-2006 is dat gestegen naar 500 Yuan. Elk jaar krijgen ze van ons 30.000 
Yuan. Als je dat gaat omrekenen dan kregen ze daar in 1990 nog 650 kuub kolen voor, in 2005 
was dat 60 kuub en nu 15 kuub. 
  
Er zijn dit jaar 3 nieuwe kinderen gekomen:  

 
Een meisje met het downsyndroom, haar naam is Kim Sul Meh. Zij is 23 jaar. 
Ze heeft verschillende zussen bij verschillende moeders. Die hebben wel 
allemaal dezelfde vader. Haar moeder is weg en ze weet niet of haar vader 
nog leeft. Een oudere zus zorgde voor haar, maar omdat zij elke dag moet 
werken kan ze helaas niet meer voor haar zorgen. Gelukkig is er hier een plek 
waar zij met open armen verwelkomd is. 

 
 
Ham Dzoen Oe is een verstandelijk gehandicapte jongen van 11 jaar. Deze 
jongen is op straat gevonden door kennissen van de heer Lee. Niemand 
weet zijn achtergrond en niemand weet wie en waar zijn ouders zijn. Hij 
had wel een identiteitsbewijs bij zich. Hij moet nog wennen in het 
gehandicaptenhuis en bonkt vaak met zijn hoofd tegen de muur. 
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Sin Hjoh Dzung is een meisje van 4 jaar dat moeilijk praat. Haar vader is 
alcoholist en haar moeder is weggegaan. Omdat haar vader niet voor haar 
kan zorgen is ze bij de heer Lee gebracht. 
 
Wat een voorrecht dat deze kinderen in “ons” gehandicaptenhuis kunnen 
worden opgevangen. Er zijn maar weinig mensen in China die voor 
gehandicapte kinderen willen zorgen. 
 
Omdat er tijdens de inspectie van het huis door de overheid werd gezegd 

dat de muren opgeknapt moesten worden, heeft de heer Lee een prijsopgave gevraagd voor 
het betegelen van alle kamers, wat neerkomt op 100.000 Yuan = € 13.500. Dat is veel te duur. 
Volgens hem zijn de tegels vaak ook niet goed van kwaliteit. Als er tegels kapotgaan is het heel 
duur om die te laten repareren. Daarom heeft hij ervoor gekozen om de muren op te laten 
knappen. De muren waren nogal erg beschadigd en daarom was het heel veel werk om ze te 
herstellen. In totaal hebben 6 mensen 10 dagen gewerkt want er moest 3 x geverfd worden 
voor het beste resultaat. Voortaan zullen de muren elk jaar geverfd worden. De totale kosten 
waren 10.000 Yuan = € 1.350, al met al ook een forse aanslag op zijn krappe budget. 
Laten we met elkaar ook deze kinderen weer door een nieuw moeilijk winterseizoen heen 
helpen. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van het opvanghuis “Welzijn door Liefde” 
 

Het afgelopen jaar waren er goede en slechte tijden. 
Het goede nieuws is dat de heer Han gelukkig goed is genezen 
van zijn operatie vorig jaar en weer veel zelf kan doen. 
 

 
Er zijn 9 kalfjes geboren in de lente. 
Hij heeft een westerse stier gekocht, 
die veel groter en steviger is dan een 
Chinese stier. Hij is nog jong en moet nog leren om voor nakomelingen 
te zorgen. De oude stier wordt verkocht. 
 
De heer Han heeft een soort kruiwagen-brommer aangeschaft, zodat 

hij de koeienmest uit de stal gemakkelijker naar het land kan brengen om te gebruiken als 
mest. Hij moest dit eerst altijd met een gewone kruiwagen met de hand doen en dat was heel 
erg veel werk omdat hij in de bergen woont. Nu gaat dat veel gemakkelijker. 
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Niet alles loopt op rolletjes. De koeien hebben de toegangsdeur van de stal kapot gemaakt. 
Daarom moest er in het voorjaar, toen de koeien weer naar de bergen gingen, een nieuwe deur 
in gezet worden. 
 
Een van de gehandicapte mannen die vorig jaar is geopereerd, Dzoe Soeng Ho, is op 27 
december 2020 op 48-jarige leeftijd overleden.  
Een andere man moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven vanwege een beschadiging in 
zijn rug, omdat hij vroeger een ongeluk heeft gehad. Als hij veel zenuwpijn heeft moet hij in 
het ziekenhuis behandeld worden.  
De gehandicapte jongen die niet kan praten, kon niet meer plassen en moest geopereerd 
worden. De ziekenhuiskosten waren 9.000 Yuan = € 1.250. 
Tegenwoordig mag je in China niet meer zelf voor de patiënten zorgen in het ziekenhuis, aan 
de voordeur moet je eerst de rekening betalen, pas daarna mogen de patiënten naar binnen en 
worden door het ziekenhuispersoneel verzorgd. De zorgkosten per dag zijn 300 Yuan = € 41,50.    
  
In mei zijn de bouwactiviteiten weer van start gegaan. Eerst zijn de brug en de weg afgemaakt 
omdat die noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid van de huizen.   
Er is een toegangshek gemaakt, zodat niet iedereen zomaar binnen kan komen. Er zijn een 
aantal keer ’s avonds dieven binnen gekomen om koeien te stelen. 
 

 

 
De heer Han vertelde dat de prijzen in China schrikbarend zijn gestegen. In 1 maand tijd zijn 
de prijzen voor materialen verviervoudigd. De prijs voor 1 ton cement 850 Yuan = € 115,-- 
voorheen was dat ongeveer 200 Yuan = € 25.  
De situatie is in China heel erg verslechterd, regelmatig is er geen elektriciteit. 
De lonen voor de arbeiders zijn gigantisch gestegen, waardoor hij veel meer geld kwijt is aan 
het bouwen van de huizen. De loodgieter, elektriciëns en andere vakmensen moet hij inhuren 
en bij de begroting van de huizen kon hij deze stijging helaas niet voorzien.  
Hij heeft besloten om eerst 1 huis helemaal af te maken zodat daar al mensen kunnen worden 
opgevangen. Daarna zal het andere huis afgebouwd worden. 
 
We hopen dat jullie willen blijven helpen om dit project, dat we samen begonnen zijn, tot een 
goed einde te brengen, zodat in de nabije toekomst de wens van de oudere mensen, om daar 
een verzorgde oude dag te mogen hebben, in vervulling zal mogen gaan en dat er ook 
gehandicapte kinderen opgevangen kunnen worden. 
 


