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Zonder jullie hulp en steun kunnen we niets bereiken en dus niet bestaan.
Dank daarvoor!! Vooral namens onze ‘mooncakes’…..

Tot ons grote verdriet is op 10 september jl. een van onze Chinese McF medewerksters en dierbare vriendin
overleden; slechts 25 jaar oud en 4 dagen nadat zij was bevallen van een prachtige dochter. We wensen haar,
haar man, familie en vrienden veel sterkte met dit onmogelijke verlies…..
bye angel….

Wederom is het weer een tijdje stil geweest, maar het was druk tijdens de reis in China en het was druk bij terugkeer in
Nederland omdat JingJing, een van onze Mooncake mederksters van het eerste uur, mee was gekomen voor een 6-weekse
vakantie; en geloof me… we hebben bepaald niet stilgezeten tijdens haar verblijf! Inmiddels is ze weer terug in China en aan het
werk bij Starfish Fosterhome, met wie wij ook banden hebben. Een plek van waaruit ze ons nu hopelijk beide kan helpen.
Maar wat is er gebeurd, wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt?
Om het overzichtelijk te houden; eerst een zeer beknopt overzicht en op de volgende pagina een totaaloverzicht:
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MINDER
1.
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3.

Ten eerste en niet geheel onbelangrijk… Malin, heeft zijn eerste hersteloperatie gehad!
Bezoek secretaris McF aan Yulin
Lezing voor lokale organisaties en bevolking Yulin door Marlies
Geen NGO, WEL geregistreerd
Op stap met de mooncakes
Nieuwe vrijwilligers voor de McF
Care 4 Children
Kinderziekenhuis Yulin

GOED
Registratie als NGO helaas NIET gelukt, maar wel een andere (wellicht betere) oplossing
Lokale Civil Affairs Office geeft in juli aan GEEN budget meer te hebben om kosten te delen…
De SPH-stagiaires van Hogeschool Zuydt hebben zich voor dit jaar teruggetrokken, maar..

DONATIES EN SPONSORING
1. 12 mooncakes verhuizen van Yulin naar Xi’an
2. Medische noodoperaties
3. Donaties en sponsoring
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TOP
1. Onze kleine stoere man Malin, de baby zonder ‘poepgaatje’, heeft zijn eerste
hersteloperatie gehad en naar het zich nu laat aanzien is dat zo goed gelukt dat hij
geen verdere operaties meer hoeft te ondergaan! Beter nieuws kunnen we niet mee
beginnen….
Kosten RMB 23,000 = euro 2.543,58 = $ 3,430.53
2. Onze secretaris, Ethel, is eindelijk ook in Yulin geweest.

Zij heeft het kindertehuis bezocht, kennisgemaakt met het personeel
en natuurlijk met de kinderen. Ook heeft zij eindelijk de stad gezien
waar haar dochter vandaan komt en de pleegouders van haar dochter
ontmoet. In veel opzichten een mooie en emotionele reis!

3. Marlies heeft op uitnodiging van Mr Liu Dongyuan, een groot voorstander en toekomstig sponsor van de
McF, een lezing gehouden in de bibliotheek opgericht door zijn foundation. De lezing was vooral bedoeld
om duidelijk te maken dat gehandicapte kinderen OOK gewoon kinderen zijn en dezelfde rechten hebben
als ieder ander gezond mens; daarmee was ook meteen een aantal doelstelling van de McF besproken. Na
de lezing heeft zich meteen een aantal mensen gemeld voor donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk.
4. Zoals hieronder vermeld, is het niet gelukt om ons als NGO te registeren. Wat we WEL hebben bereikt is
dat we via onze contacten bij VSO-China (voormalig werkgever van Marlies) in contact zijn gebracht met
de Shaanxi Western Development Foundation. Een stichting die zich inzet voor alle mensen met een
handicap, jong en oud. Zij worden onze partner/facilitator. D.w.z. dat we een zogenoemde ‘parapluconstructie’ met hen aangaan. Onder hun Foundation ‘hangen’ meerdere andere foundations die allemaal
gericht zijn op mensen met een handicap/beperking en voor wie zij ook partner/facilitator zijn. De SWDF
krijgt voor deze facilitering een percentage van onze inkomsten, die zij dan weer aan projecten voor hun
eigen foundation besteden. Dit is vooralsnog de enige optie gebleken om officieel geregistreerd te worden
in China, waardoor wij ook door de Chinezen zelf gesponsord kunnen worden. De Shaanxi Western
Development Foundation werkt samen met VSO en is een erkende charity in China.

5. Op 2 verschillende dagen zijn we met de kinderen van het YWI op stap geweest.
De eerste dag hadden we 7 kinderen in de leeftijd 7-10 bij ons en 15 vrijwilligers. We zijn met z’n allen
naar een ‘kinder-pretpark’ geweest en daarna hebben we met z’n allen uitgebreid
geluncht en hebben we de kinderen zonder kleerscheuren weer afgeleverd.

McF crew

Lunch

De tweede dag zijn we met 18 (!!!!) hummels t/m ongeveer 4 jaar en 24 McF vrijwilligers op pad gegaan.
Met hen hebben we enkele uren in een binnenspeeltuin doorgebracht. Deze dag had in meerdere opzichten
een gouden randje, o.a. omdat de eigenaresse had besloten dat
we geen toegang hoefden te betalen en we ook melk voor alle
kinderen kregen.
Haar reden hiervoor? Ze vond het bijzonder dat buitenlanders zich
inzetten voor HUN kinderen en omdat deze kindertjes HUN
kinderen zijn, wilde zij op deze manier haar steentje bijdragen. Zo
komen we er wel!
Onnodig te zeggen dat alle kinderen het super naar hun zin
hebben gehad, evenals de vrijwilligers. Voor meer foto’s verwijzen
we jullie graag naar onze website: www.mooncakefoundaton.com

6. Er melden zich nog dagelijks nieuwe vrijwilligers aan voor
de McF; via Yulin University, maar ook na eerder
genoemde lezing en zelfs in de bus of op straat, wanneer
mensen horen wie we zijn en wat we doen. Dat ene
steentje in die vijver heeft toch al wat teweeg gebracht…

Een klein deel van de totale McF crew

7. We hebben nogmaals een bezoek gebracht aan C4C in Beijing en zijn met z’n allen tot de conclusie
gekomen dat er veel te doen is. In eerste instantie was besloten om met het Fostercare Programme te
starten bij opening van het nieuwe YWI, maar daar dat nogmaals is uitgesteld willen we daar nu zo snel
mogelijk mee aan de slag. Ook is er een ‘break-down’ van de totale kosten voor het gehele programma.
Daar C4C ook afhankelijk is van donaties hebben wij voorgesteld om te proberen meer geld in te zamelen
om hen meer te kunnen ondersteunen dan alleen voor het pleeggezin deel. Mocht u daar meer informatie
over willen, zie dan onze website www.mooncakefoundation.com, INFORMATIE of neem persoonlijk
contact met ons op.
8. Het Yulin Children’s Hospital neemt geregeld zelf contact
met ons op of nodigt ons uit om langs te komen voor een
gesprek, om een heel bijzonder ‘gevonden’ kindje te
laten zien of ‘gewoon’ om zich ervan te verzekeren dat
we nog steeds willen samenwerken. Zij hebben zich
opgegeven om een 2Morrow Plan ziekenhuis te worden
en dat zou betekenen dat artsen (goede Chinese en
soms buitenlandse) naar Yulin komen om daar operaties
uit te voeren voor 2Morrow Plan. Dat zou natuurlijk
prachtig zijn en voor onze
samenwerking veel
positiefs kunnen betekenen. Met name voor de kinderen
die het zo hard nodig hebben!
Een heel bijzonder en bizar verhaal….

MINDER GOED..
1. De registratie als NGO in China is helaas NIET gelukt, met name omdat de Chinese overheid deze aan
banden heeft gelegd sinds dit jaar. Nu gaan we een partnership aan met SWDF, zoals hierboven
beschreven.
2. Na een bezoek aan het weeshuis en de lokale Civil Affairs Office, kregen we te horen dat men door het
budget heen was en dat er nergens meer geld voor was. Zeker niet voor het delen van de kosten voor
operaties en trainingen. Dat leverde nogal wat ongemak op, maar dat is ook het risico wanneer je ‘zaken’
doet met Chinezen. We geven niet open we blijven hameren op samenwerking. Wordt vervolgd….
3. Helaas hebben de SPH-stagiaires wegens omstandigheden afgezegd voor dit jaar. We gaan ondertussen
wel verder met het werven van stagiaires binnen andere opleidingen en Marlies heeft ook voorgesteld om
een lezing te geven op o.a. Hogeschool Zuydt en Fontys om een duidelijk beeld te scheppen over
mogelijkheden en moeilijkheden.

DONATIES EN SPONSORING
1. 12 Mooncakes zijn onlangs van Yulin naar Xi’an verhuisd, naar Starfish Fosterhome om precies
te zijn. Omdat ze natuurlijk nog steeds mooncakes zijn en omdat Starfish volledig van donaties
afhankelijk is, zoeken we ‘adoptie ouders’. Wilt u en kunt u persoonlijk een mooncake in
Starfish sponsoren, neemt u dan contact op met ons:
marlies@mooncakefoundation.com of ethel@mooncakefoundation.com of kijk op:
www.thestarfishfosterhome.org.
U kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld daaraan wordt besteed waar u het voor heeft bedoeld.
De kosten voor een kindje per maand zijn $40 = euro 30,2.
Tijdens de reis naar China zijn we met 2 kindjes naar het
ziekenhuis gegaan om een echo van hun hart te laten maken.
hebben dringend een operatie nodig. De kosten daarvan kunnen
gedeeld worden met Starfish. Als McF geven wij de voorkeur aan
delen van kosten met de lokale organisaties, maar in
noodgevallen moeten we soms afwijken van onze
standaardprocedures en alleen wanneer wij daartoe voldoende
financiële middelen hebben.
Kosten gemiddeld per baby tussen de RMB 30,000-40,000.

Zij
het

3. We hebben al eerder vermeld dat we met de kinderen van het YSWI op pad zijn geweest. De
kosten daarvan zijn betaald van persoonlijke donaties.
4. Enkele bijzondere donaties:
• Lin (die uit Yulin komt) en haar kompanen hebben met Pinksteren hun theetuin geopend voor
genodigden. Al het geld wat ze daarmee hebben verdiend hebben ze gedeeld en ieder aan hun
eigen goede doel geschonken. Lin heeft euro 110,- voor de mooncakes opgehaald! Super!
•

In het zuiden van Nederland woont een jongedame die ook
uit Yulin komt. Zij heeft al 3x euro 50,- van haar zakgeld aan
de McF geschonken om vrij te besteden. Wij hebben na
overleg daarvoor lekker en gezond eten voor de kinderen
gekocht en een deel van de ‘Dag op Stap’ daarvan betaald.
Je bent een kanjer!

•

Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust in Voorburg heeft met hun China project het geweldige
bedrag van euro 1.400,- opgehaald voor onze mooncakes. Daar worden we even stil van…
Woensdag 29 september gaan we een paar van de kanjers ontmoeten die dat voor elkaar
hebben gekregen en de kaarten die ze daarvoor hebben getekend en verkocht komen
binnenkort op onze website!

•

Er gaan weer stapels vrolijke kinderkleren mee, gedoneerd door de leukste winkel van
Nederland…..

•

We zouden graag AL onze sponsors en donateurs noemen, maar sommigen blijven nu eenmaal
liever anoniem. Wel willen we nog even IEDEREEN via deze weg nogmaals danken voor de
steun. Financieel maar natuurlijk ook de morele support.

Hoewel we zoveel mogelijk met gesloten beurzen proberen te werken, hebben we toch ECHT meer
financiële middelen nodig om al onze doelen te bereiken en zonder jullie hulp lukt dat niet! Ook is
overige hulp altijd welkom. Denk daarbij aan:
-

Stage projecten voor o.a. therapeuten, verplegers en artsen
Vergoeding van transportkosten naar China
Handige tekenaars die een speeltuin kunnen ontwerpen, die we door lokale timmermannen in
elkaar kunnen laten zetten
‘gewoon’ briljante (of iets minder briljante) ideeën waarmee we nog een stapje verder komen

Ons motto is nog steeds: “Vele kleintje maken een grote”. Dus mocht je nog ergens 10 eurocent
vinden, denk dan alsjeblieft aan ons en onze ‘mooncakes’.
Zij kunnen zich nog niet verstaanbaar maken, dus gaan wij het gesprek voor hen aan.
Zij weten (nog) niet hoe het anders kan; dat willen wij hen graag laten beleven…
Zij zijn tevreden met zo ontzettend weinig, maar ze verdienen zoveel meer!!

Marlies vertrekt op vrijdag 1 oktober (op eigen kosten) weer voor 4 weken naar China, voor nieuwe
frustraties en avonturen, maar vooral voor al die vrolijke gezichten en lekkere natte knuffels van de
kinderen waar het allemaal om draait.

Tenslotte…..
Zijn we van plan om in 2011 een benefietavond te organiseren.
Anders dan anders, want onze kinderen zijn tenslotte ‘anders’.
Voor nu….geniet van elkaar!
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