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(Wilma Leermakers) 

12 mei 2015 

Bezoek aan de verpleegsters opleiding He Lu 

Met Yixin is afgesproken dat Jim en Wilma deze dag de scholen kunnen bezoeken. Daar de 

school aan de westkant van de stad ligt en slecht met openbaar vervoer is 

te bereiken haal Xie Lin, de vriend van Lu on op. Het duurt ongeveer 2 uur 

om de stad door te komen.  Het is een trip door de stad en daarna de 

bergen in, waar Chongqing om bekend staat.  

Als we aankomen zijn er de nodige leerlingen op het schoolplein en Lu komt 

ons tegemoet. Ze heeft een nummer opgespeld, waarvan ik niet begrijp wat 

dit is. Het blijkt haar examennummer te zijn. Want de familie vergeten is te 

vertellen dat vandaag de examendag is voor het 2e leerjaar.  De 2e jaars 

leerlingen moeten een praktijkopdracht afleggen voor het oog van de 

gehele school.  

1e jaars leerlingen  dragen roze uniformen, de 2e jaars leerlingen blauwe 

uniformen en als ze het praktijkjaar ingaan hebben ze witte uniformen. Als de 

leerlingen de testen goed uitvoeren, dan kunnen ze het 3e jaar ingaan: hun 

praktijkjaar en tevens examenjaar.  

We worden de school rondgeleid. We mogen overal kijken en 

ik raak onder de indruk van de schoolboeken,die de opleiding 

gebruikt. Het valt me op dat er zowel westerse als oosterse 

geneeswijzen en behandelingen worden onderwezen. Er zijn 

praktijklokalen waar veel wordt gewerkt met 

voorbeeldpoppen. Hierbij zie je de anatomie van de mens 

uitgebeeld. 

We spreken met de directeur en deze geeft aan hoe Lu 

functioneert op school. Ze heeft zichzelf ontpopt als spreekbuis 

van de klas. Ze is daarom ook unaniem gekomen als 

klasseoudste, zowel door de leraren als de leerlingen. Ook 

heeft ze op school voor de schoolradio gewerkt. Een heel 

andere jonge vrouw dan wij ze in 2006 hebben leren kennen: 

een verlegen meisje.  

We gaan daarna naar een gebouw, waar de ceremonie zal 

plaatsvinden. Er zal een examencommissie aanwezig zijn, maar 

ook belangrijke personen uit de plaatselijke gemeenschap, 

waaronder leden van de politie. Zij zitten vooraan. Alle 

leerlingen zullen ook aanwezig zijn en zij komen langzaam aan 

binnen, met hun eigen krukjes. Rij voor rij komen ze binnen en 

alles wordt netjes gedirigeerd. In totaal zitten er rond de 900 

tot1000 mensen in de zaal. Wij mogen, zoals gewoonlijk, 

vooraan zitten. We zijn gasten tenslotte en dan ook nog vanuit 

het buitenland.  

Aan Wilma wordt nog gevraagd om na afloop nog een 

speech te houden hoe zij de opleiding vindt. Ik graaf in mijn 

geheugen hoe mijn opleiding tot ziekenverzorgende is 

geweest en oefen met Lu een speech, die ik prompt weer 

vergeet, maar Lu gelukkig niet.  

Alle examenkandidaten krijgen 1 proef te doen. Er worden 3 

proeven tegelijkertijd uitgevoerd: een bed opmaken, een 

operatie voorbereiden en een infuus gereed maken. Alles 

moeten de leerlingen perfecht uitvoeren, met tekst en al erbij.   

  

 

Lesboek 

 

Aula tijdens de praktijkexamens  

 

 

Lu, voorste rij, 4e van rechts 



Dus we zien al deze handelingen wel 13 keer gedaan worden. Na afloop volgt de 

bekendmaking wie het beste heeft gescoord, want dat is wel heel belangrijk in China. Hoe 

hoger de score, hoe beter je bent. En dat moet iedereen horen. 

Op het eind mag ik mijn woordje doen en spreken 

we ook nog met de directeur. Hij belooft voor Lu een 

goede stage plek te vinden. Deze stage zal 8 

maanden duren en dan volgen er nog 3 maanden 

theorieles en het eind examen. Lu zal komen te 

werken in het Guanyinxiao 3e militaire ziekenhuis, in 

het centrum van de stad. Een goed uitgangspunt.  

Na alle plechtigheden gaan we nog eten in de 

mensa, waar we gewoon studentenkost meeëten. 

Keuze uit meerdere soorten groenten en vlees is er: 

niet slecht.  

 

 

Conclusie: Als ik kijk hoe Lu aan deze opleiding is begonnen en hoe ze zich heeft ontwikkeld, 

dan zie ik een hele grote vooruitgang in haar persoonlijkheid. Ze heeft zich ontwikkeld tot een 

heel volwassen, zelfstandige en vastberaden jonge vrouw. De investering, die Stichting Eline 

heeft gedaan en de mogelijkheden die de Stichting Lu heeft gegeven, werpen hun vruchten 

af. 

Ontmoeting met June, Wang Jue, onze 

vrijwilligster 

Gedurende mijn vakantie in april/mei/juni was de afspraak dat de 

scholen in Fuling zouden worden bezocht. Omdat Jim in mei in 

Chongqing was, wilden we dan een bezoek aan de scholen brengen, 

zodat hij mee kon gaan. 

Ik heb met June een afspraak gemaakt om haar de week eerder te 

ontmoeten. Dit gebeurde op 9 mei in de avond. Ik ben er alleen 

naar toe gegaan. Helaas kon ik Tina, Wenting Zhong, niet 

ontmoeten op deze dag, omdat zij andere afspraken had. 

Ik had afgesproken op het station Guanyinxiao.  June, Wang Jue, 

had gezegd welke uitgang ik moest nemen en inderdaad ze stond 

me netjes op te wachten, samen met haar man en haar moeder 

Liquan. We hebben koffie gedronken bij Zoo Caffee en de 

plannen voor het schoolbezoek besproken.  

De man van Jue is ook al eens mee geweest naar de scholen en dus het was ook leuk om ook 

hem te ontmoeten. Zowel June als haar man spreken goed Engels. June studeert nog, maar 

volgend jaar zal ze afstuderen. Omdat haar man in Chongqing werkt zal zij ook in Chongqing 

blijven. Dit is een grote opluchting voor mij en de stichting: we hoeven nu niet naar een andere 

vrijwilliger uit te kijken.  

De moeder van Jue, Lin 

Liquan, is erg geïnteresseerd 

in hoe de stichting werkt en 

was daarom ook 

meegekomen. Zij zal 

donderdag 14 mei ook met 

ons meegaan om te kijken 

wat we doen en hoe we de 

zaken aanpakken. Zij wil 

gaan kijken of ze met een 

 
Afscheid van de schooldirecteur en van Lu 

 
Lin Liquan, Wilma, Wang Yue en haar man 

 

 

  
Wilma en Wenting Zhong ontmoeten elkaar in gezelschap  

Van Yixin. Bij Holiland hebben we even wat gedronken en gegeten.  



aantal andere mensen ook jongeren op dezelfde manier kan ondersteunen. Hierover op een 

andere moment meer. 

 

Donderdag 14 mei 2015 

Bezoek aan de Fuling Senior High School  

Omdat we rond 9.00 uur in de ochtend de trein wilden nemen, zijn we vrij op tijd opgestaan 

zodat we niet te laat waren op het station. Om 7.30 uur waren Jim, Cuifang en Wilma op het 

station. Rekening houdend met de lange rijen om kaartjes te kopen. Dit was dus niet van 

toepassing. De trein vertrok niet van het reguliere station Chongqing Bei maar vanaf het station 

voor hogesnelheidslijnen bij station Longtousi. Jue, haar moeder Lin Liquan en een journalist 

van de Chongqing commercial newspaper, de heer Xia Hengbo, kwamen om 8.30 uur. Jue 

heeft de kaartjes gekocht en we konden om 9.00 uur vertrekken. Deze trein deed er 1 uur over 

en we arriveerden op tijd op het splinternieuwe station voor hogesnelheidslijnen in Fuling. Dit 

ligt ten noorden van de Yangtse rivier. Met Xia Hengbo was ondertussen al gesproken over de 

Stichting, het ontstaan en de doelstelling ervan.  

 

 

De Senior High School viert in september 2015 zijn 

110 jarig bestaan. Het is de oudste middelbare school 

in Fuling. Toen Chongqing nog geen Municipality was 

en bij de provincie Sichuan hoorde, zat deze school in 

de top 10 van de beste scholen in Sichuan. 

 

Er stond een auto klaar, ter beschikking gesteld door 

de directeur van de Senior High School in Fuling. 

We krijgen nog steeds goede medewerking van zijn 

school. 

Op de Senior High School aangekomen gaan we naar de ruimte waar we de gesprekken met de 

kinderen hebben. 

We zien vele monitoren staan. Dit is camera bewaking voor de klassen en het schoolterrein. Er 

is ook een klas die examen heeft. Men kan zo ook bijhouden of er geen fraude wordt gepleegd.  

Op de Senior High School ondersteunen we de volgende studenten: 

 Wang Ming Shuang 

 Wang Jie 

 Dai Min 

 Wu Young Fong 

 Wu Ming Yuan 

 Wang Jing 

 Chen Guang Xi 

 

We horen dat Chen GuangXi de school heeft verlaten. Hij is naar een vocational school, 

school voor beroepsopleiding, gegaan. De Stichting zal hem niet verder ondersteunen, omdat 

hij niet heeft gemeld dat hij van school is veranderd. Tevens heeft hij geen voortgangs 

rapportage ingevuld en voldoet hij hierdoor niet aan de voorwaarden van de stichting. Jue heeft 

hem verder ook niet kunnen bereiken. Ik, Wilma, vind dit wel jammer. Anders hadden we 

kunnen kijken of we hem verder konden helpen, maar we moeten hier streng in zijn.  

 

We verdelen de vrijwilligers in groepen. Jue en Wilma zitten bij elkaar en Cuifang en Liquan, 

de moeder van Jue. De kinderen praten met beide groepen. Voor Wilma is het handig als er 

 
Cuifang in gesprek met de Journalist. 

 



iemand bijzit die goed Engels spreekt. Bij Cuifang en Liquan vullen de jongeren ook hun 

vragenlijst in. 

Er worden verschillende soorten vragen gesteld aan de kinderen: 

 Hoe is momenteel de thuissituatie, aantal kinderen, situatie ouders? 

 Hoe gaat het op school? 

 In welk vak scoren ze goed? Wat vinden ze een leuk vak? 

 Wat zijn hun plannen voor het volgende semester en, voor diegene die de school verlaten, 

naar welke school willen ze? 

 Is de ondersteuning voldoende geweest?  

 Hoeveel hebben ze besteed in dit semester en hoeveel is er nog over?  

 

 

Wang Ming Shuang, 16 jaar, 1
e

 leerjaar 

Senior High School. 

Ze geeft aan gemiddeld te scoren op 

school, haar leukste vak is: Physics.  

Ze komt van Dashun en woont op school. 

Ze heeft 1 jonger broertje van 13 jaar. 

Vader en moeder zijn beiden arbeiders en 

werken in Shenzhen. Ze woont bij haar 

opa als ze niet op school is. Ze wil graag 

naar een Key University en dan 

Philosophy of Chemistry studeren.  

Wang  Jie, 16 jaar, 1
e

 jaar Senior High 

School.  

Ze woont met vader, moeder en haar 

jongere broertje van 7 jaar. Ze woont in 

Dashun. Ze weet niet goed in welk vak ze goed is. Wel vindt ze Chemistry erg leuk.  

Haar toekomst ziet ze in het leger. Daar wil ze zich dan verder specialiseren.  

Het meeste geld heeft ze besteed aan het kopen van extra boeken en en aan schoolkosten.   

Dai Min, 17 jaar, 2
e

 leerjaar Senior High School. 

Ze geeft aan dat het goed gaat op school. In de Grade is ze gemiddeld. Ze vindt Physics 

moeilijk. Engels is niet haar favoriete vak. Ze houdt van het vak Chinees. 

Hierna wil ze naar een Local University in Chongqing. Ze wil economie of management gaan 

studeren. Later wil ze in Chongqing een winkel openen voor de verkoop van koffie en thee. Ze 

is erg geïnteresseerd in de theecultuur. 

Wang Youngfong 17 jaar, 2
e

 leerjaar Senior High School. 

Ze is goed bevriend met Dai Min. In haar familie gaat het nu goed. Haar vader is vrij jong 

overleden. Haar moeder werkt niet en ze woont samen met haar stiefvader en zusje van 10 jaar. 

Haar jongere broertje van 14 woont bij haar opa. 

Physics, daar is ze niet heel goed in. Chinees en Engels gaat goed.  

Na de Senior High School wil ze economie gaan studeren. 

Wu Mingyuan, 17 jaar, 2
e

 leerjaar Senior High School. 

In haar grade zit ze bij de 30 beste jongeren. Ze houdt van Mathematics. Op de vraag wat haar 

lievelingsvak is, antwoordt ze dat ze alle vakken even belangrijk vindt en dat ze zich overal even 

hard voor inzet. Ze zegt ook dat studie een manier is om je leven te veranderen. Het verandert 

daardoor ook de familiesituatie, doordat haar moeder nu de kosten niet hoeft te betalen. Ze 

leeft heel, heel erg zuinig. Ze wil later naar een Key University met een studiebeurs vanuit de 

regering. Dit gebeurd vaak bij studenten die heel erg uitblinken. Ze werkt heel hard, geven de 

docenten aan. 

Haar vader is overleden en moeder is ziek. 

 
Boven: Wang Jie en Jim Kuijper 

Midden: Cuifang Qing Wu Ming Yuan, Wang Jing, Wang Yue 

(vrijwilligster) en Lin Liquan (vrijwilligster en moeder van Wang Yue) 

Onder: Dai Min, Wilma Leermakers en Wu Yongfong 

 



 

Wang Jing, 3
e

 leerjaar Senior High School. 

Ze is erg nerveus, moe en druk. Dit voor de komende examens. Ze ervaart de druk nu meer, 

omdat ze harder moet werken en haar toelatingsexamen goed wil doen. Ze houdt van 

Mathematics, maar Engels is niet zo favoriet.  

Haar moeder heeft het gezin jaren geleden verlaten en haar vader werkt in Chongqing.  

Volgend jaar wil ze naar een universiteit in Chongqing.  

 

Na de gesprekken en de groepsfoto zijn de leerlingen weer naar de klas gegaan. Wij allen zijn 

met de leerkrachten van de leerlingen gaan eten in een restaurant dichtbij. Eigenlijk was het om 

de hoek, maar je moest met de auto omrijden. We hebben heerlijk buiten gegeten en op het 

eind van de maaltijd hebben we het geld overhandigd.  

Hierna keerden we terug naar de Senior High School voor een “middagdutje”, de volgende 

afspraak was pas om 15.00 uur.  

 

Bezoek aan de Fuling Middle School nr. 5  

Deze school ligt aan de Yangtse rivier, ten zuiden van de 

rivier. Er zijn 24 middelbare scholen in Fuling, die worden 

ondersteund door de regering. Zo ook de Middle School nr. 

5 en de Senior High School. Er zijn ook privé scholen in 

oprichting in Fuling. Deze worden opgericht door een 

“investment group”, een investerdersgroep uit Shanghai.  

 

De Middle School nr. 5 is een afsplitsing van de Senior High 

School. Deze laatste zou anders te groot worden en daarom 

is er een nieuwe school opgezet. Deze school scoort iets 

beter dan de Senior High School, maar dat wil niet zeggen 

dat deze laatste school slechter is geworden.  

Op deze school beheren de jongeren het geld dat ze ontvangen zelf. Dit omdat het officieel niet 

mag dat een school, die ondersteund wordt door de overheid, in zee gaat met een particuliere 

stichting, zoals Stichting Eline. Waarom het op de Senior High school wel mag, is ons 

onduidelijk. Maar het blijkt weer dat de regels weleens anders worden toegepast.  

 

Op deze school zie ik dat er een ATM, een pinautomaat, aanwezig is. Dat betekent dat 

jongeren in het bezit zijn van een bankrekening en een pinpas. Hier moeten we nog eens verder 

over gaan praten.  

 

Ook hier splitsen we de gesprekken, op dezelfde manier als op de andere school.  

Er ondersteunen hier 3 jongeren:  

 Li Songqing 

 Chen Shicai 

 Xin Yuxin 

 

  

 
Wilma en Wang Yue bezig met overleg over de 

leerlingen 

 

 
Lin Liquan, Wang Yue, Cuifang Qing, Li Songqin, Wilma, Xin Yuqin, Jim 

Kuijper en Chen Shicai  



Li Songqin, 3
e

 leerjaar. 

Ze geeft aan dat het goed gaat. Ze wil graag naar de universiteit om Engels te studeren en 

eventueel een 2
e

 taal. Ze wil graag als vertaler gaan werken, dit eventueel aan de Chongqing 

South West University. 

Ze vindt Mathematics een erg mooi vak. 

Haar ouders werken in Chongqing in een fabriek waar voedsel bereid wordt.  De studiebeurs 

heeft de last voor de familie verlaagd. Daar is ze heel dankbaar voor. Ze heeft ook nog een 

zusje van 13 jaar.  

Chen Shicai, 3
e

 leerjaar.  

Hij vindt Chinees en Mathematics mooi vakken.  

Dit is zijn laatste jaar en hij wil in de vakantie gaan werken om geld te sparen voor zijn studie. 

Hij wil naar Chongqing South West University. Na de universiteit wil hij terug naar het 

platteland om, met de ervaring die hij heeft opgedaan, een viskwekerij te beginnen. Hij zegt van 

het platteland te houden. Hij heeft hier veel geleerd van zijn familieleden, maar wil oude 

waarden en de nieuwe die hij heeft opgedaan laten samensmelten en deze kennis gebruiken om 

het platteland te laten ontwikkelen. 

 

Xin Yuqin, 17 jaar, 2
e

  leerjaar. 

Deze studente komt bij ons via Wu Youngfong, die op de Senior High School zit.  

Geschiedenis: haar ouders hebben haar afgestaan en zij is geadopteerd door een familie, 

waarvan de zoon is overleden op 20-jarige leeftijd. Xin Yuqin geeft heel erg veel om haar 

adoptieouders. Haar adoptiemoeder heeft een auto ongeluk gehad en heeft er gecompliceerde 

breuken aan haar been aan over gehouden. Hierdoor heeft ze veel extra ziekenhuis 

behandelingen moeten ondergaan. Ze hebben de mensen, die het ongeluk hebben veroorzaakt, 

niet aangeklaagd omdat deze mensen nog armer dan zijzelf zijn, en deze mensen anders grote 

problemen zouden krijgen. Nu hebben ze hoge ziekenhuiskosten en kunnen de 

schoolrekeningen niet betalen.  

Wu Youngfong heeft Yuqin geattendeerd op de Stichting en heeft contact met Chris 

opgenomen.  

Ze studeert erg hard, is voorzitter van de studentenvakbond en woont op school. Zonder de 

hulp zal ze na dit jaar van school moeten om te werken.  

We hebben besloten om haar nu op te nemen in het programma en wat extra steun te geven.  

 

We hebben de meeste jongeren ook gevraagd wat ze vinden van de Stichting en wat dit met hen 

heeft gedaan:  

Chen Shicai gaf aan helemaal vergroeid te zijn met de Stichting. Hij kreeg van het begin af aan 

ondersteuning en wil graag betrokken blijven bij de Stichting.  

Meerdere jongeren gaven aan betrokken te willen blijven bij ons werk. 

Li Songqin, Wang Younfong, Wu Mingyuan en Wang Jing waren allemaal positief. We moeten 

gaan kijken hoe we deze jongeren kunnen blijven betrekken bij de stichting.  

 

  



Vrijdag 15 mei, bezoek aan de Senior High School in Longtan 

met de familie Gasseling 
Via email werd ik benaderd door familie Gasseling in 

Zutphen. Zij hebben een dochter die uit Longtan komt 

en wilden van ons weten of wij daar contacten hadden, 

zodat zij daar een middelbare school konden bezoeken.  

Via Mr. Xu van de Longtan Middle School nr. 17 

hebben we dat inderdaad kunnen regelen.  

Yixin had voor Jim en mij geregeld dat haar nicht Wang 

Shan Shan ons daar naartoe zou brengen. De weg heen 

gaat voorspoedig, zolang we op de snelweg rijden. 

Eenmaal in de bergen blijkt een van de wegen 

geblokkeerd en moeten we omrijden: terug naar de 

snelweg, de andere kant de berg op en dan naar 

Longtan. Het kost ons 2 uur vertraging en we komen 

pas om 12.00 uur in Longtan aan. Gelukkig is de familie 

Gasseling er wel om 10.00 uur. De familie Gasseling 

wilde nog wel wat doen voor de school en ik heb in 

samenspraak met Chris boeken voor de school besteld. 

Helaas waren de boeken er nog niet toen wij op school 

kwamen, dus hier hebben we niets meer mee kunnen 

doen, maar de school liet wel duidelijk zijn dankbaarheid blijken. Zowel de familie Gasseling 

als Stichting Eline hebben hieraan bijgedragen.  

Voor de familie Gasseling een hele belevenis om zo ontvangen te worden op de school. Zij en 

ik werden belaagd door alle leerlingen. Er werden heel wat handtekeningen uitgedeeld. Zoveel 

aandacht had de familie Gasseling niet verwacht.  

Een leuk incident, dat ik nog wel wil vertellen: 

Tijdens het bezoek aan het dorp was er een grote opstopping, toen de familie Gasseling in een 

winkel was. De plaatselijke bevolking was rap aan het praten, De familie dacht dat het over hen 

zelf ging, maar niets bleek minder waar. Ze hadden het over een bezoek van een ander Westers 

gezin een aantal jaren geleden. Dat waren Eline en ik, die de school bezochten in  januari 2012. 

Na dit bezoek aan de school kregen we nog een lunch aangeboden in het dorpje. De kok op de 

school was er niet daarom konden we niet op school eten.  

Omdat Jim en ik de moeder en het zusje en broertje van Eline nog op gingen halen in Mingjia, 

zijn we daarna als groep uit elkaar gegaan: wij naar Mingjia en de familie Gasseling na 

bezichtiging van het dorp weer naar Chongqing.  

 

 

Vele handtekeningen moesten worden gezet 

Op weg naar de lunch met de familie Gasseling 

 


