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Een korte kanttekening bij onderstaande. Vanwege problemen met internet in China is deze nieuwsbrief uiteindelijk niet
daarvandaan verstuurd. Toch willen we jullie van dit nieuwtje op de hoogte brengen. De laatste update m.b.t. het aan elkaar
knopen van de losse eindjes volgt z.s.m.
Maart 2011

Een nieuwsbrief vanuit China deze keer,
Een korte update over de reis van oktober 2010, waarvan geen nieuwsbrief is verschenen. Dat heeft voornamelijk
te maken met het feit dat er een aantal zaken goed op poten is gezet, maar waarvan de eindjes nog wel aan
elkaar geknoopt moeten worden. Daarvoor de maart/april reis, waarin veel is gebeurd!!
Het volgende willen we jullie niet onthouden. Tijdens de reis van oktober 2010 zijn we door verschillende media
benaderd voor diverse programma’s. Uiteindelijk hebben we besloten tot een live radioprogramma waarbij gebeld
kon worden door luisteraars voor vragen en opmerkingen. Jullie begrijpen dat dit een behoorlijke vrolijke
belevenis is geweest, met vooral positieve en mooie reacties van luisteraars en resultaten!
Veel luisteraars vertelden zich te schamen dat het een juist buitenlandse organisatie is die zich voor ‘hun’ kinderen
inzet; ook waren er reacties van mensen die zich nimmer gerealiseerd hebben dat er zoveel kinderen met een
handicap in het kindertehuis wonen en/of in pleeggezinnen. Het programma heeft ook geleid tot samenwerking
met de vrijwilligersorganisatie van de stad. Zij zetten zich nu ook op diverse manieren in voor de kinderen in het
tehuis en natuurlijk zullen we proberen een uitgebreid gesprek met hen te hebben; om te kijken hoe we samen
verder kunnen. Hulp van binnenuit, daar is het ons tenslotte om te doen! Het mag duidelijk zijn dat we behoorlijk
veel aandacht hebben getrokken met deze uitzending; zowel voor de kinderen als voor Mooncake Foundation!
Onderstaand een paar foto’s…
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