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Li Songqin en  Wang Jie 

NIEUWSBRIEF 17       december 2016 
 

Van het bestuur Kerstkaarten???!!!  

Schoolbezoeken en vrijwilligers Weblog Eline Kuijper 

KRO-Spoorloos  Familie He 

Maatschappelijke stage Chinees Nieuwjaar 28 januari 2017 

Belastingvrij schenken???!!!  

Van het Bestuur  
Het jaar 2015 werd in zijn geheel niet echt positief afgesloten. Dit in verband met ziekte en operatie aan de 

longen van voorzitter/secretaris Wilma Leermakers en ziekte van onze vrijwilligster June, Wang Yue. Maar  alle 

bestuursleden en vrijwilligers gingen in 2016 weer met volle moed  aan de slag. Helaas werd onze grote steun 

en toeverlaat June wederom ziek en was zij wederom voor een tijd uit de roulatie. Hierdoor konden de 

schoolbezoeken begin dit jaar  niet doorgaan: iets dat voor ons als 

stichting heel droevig is, omdat  we de schoolkinderen ook in het 

voorjaar van 2016 geen bezoek hebben kunnen brengen. 

Kerstkaarten???!!! 
Het sturen van kerstwensen via de post wordt steeds minder 

gebruikelijk en ook Stichting Eline wil zo veel mogelijk post digitaal 

verzenden. Daarom het volgende: 

Wilt u toch iets extra’s betekenen voor een ander dan kunt u besluiten 

om (een deel) van de kosten, die u normaal besteed aan 

kerstkaarten, te doneren een goed doel. Stichting Eline zou heel blij 

zijn als uw keuze op ons zou vallen.  

 

Schoolbezoeken en vrijwilligers 

In oktober is Wilma Leermakers wederom naar China gegaan. Dit om 

de situatie op te nemen, die is ontstaan na het bewogen afgelopen 

jaar met veel ziektes.   

Zondag 23 oktober: bijeenkomst met de vrijwilligers 

Voordat Wilma naar de Senior High School in Fuling ging was er eerst 

een middag om bij te praten met de vrijwilligers, om alles goed in kaart 

te brengen wat er gedaan moet worden. Aanwezig waren June (Wang 

Yue) en Tina (Zhong Wenting), en onze nieuwe vrijwilligers, namen die u 

al eerder heeft gehoord: Wang Jing en Li Songqin. Het zijn twee 

jongeren die we vanaf de Junior High School in Mingjia tot aan het 

einde van de Senior High School hebben ondersteund, in totaal zes 

jaar. We zijn heel trots dat deze jongeren nu Stichting Eline willen komen versterken. Li Songqin studeert Engels 

aan de universiteit in Chongqing. Wang Jing volgt een studie voor accountant. Zij zullen June bijstaan in de 

contacten met de jongeren op de scholen. 

mailto:bestuur@stichting-eline.org
http://www.stichting-eline.org/
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Zhong Wenting (Tina) en Wang Yue 

(June) 

 
Wang Guodeng (leraar), Wang Mingshuang, Wang Jie, Deng Yong (leraar), Peng 

Cuidan, Wilma Leermakers, Yang Yuling, Cheng Yunzhi, Han Hongchang, June, Tina, 

Wang Jie, Li Songqing, Mr. Dai (directeur van de Senior High School)  

 
De scholieren vullen vragenlijsten in 

Stand van Zaken 

In het schooljaar 2015/2016 zou Stichting Eline 6 leerlingen hebben ondersteund 

op twee scholen. Tevens hadden we twee nieuwe leerlingen willen opnemen. 

Helaas hebben we dat schooljaar geen bezoeken kunnen afleggen. 

Aangezien een aantal leerlingen het geld van eerdere donaties nog niet 

hadden gespendeerd, konden ze dit schooljaar het restant nog gebruiken. 

De volgende leerlingen hebben het programma verlaten: Wang Jing, Wu 

Youngfong, Wu Mingyuan, Dai Min, Li Songqing, Chen Shicai en Xin Yuqin. De 

laatste drie leerlingen zaten op de Fuling Middle School nr. 5. We weten helaas 

niet van alle leerlingen waar ze naar toe zijn gegaan. We proberen wel nog 

contact met ze op te nemen om te kijken wat er van hen geworden is.  

 

Schoolbezoek 27 oktober 2016  (door Wilma Leermakers) 

Vorig schooljaar hadden we via meester Dai, van de Junior High School in Mingjia, vier leerlingen 

aangeboden gekregen, die ondersteuning konden gebruiken na hun overstap naar de Senior High School. 

Daar we dit jaar nog maar twee jongeren in het programma over hadden, besloten we alle vier de jongeren 

te gaan ondersteunen. Een van deze jongeren is echter naar een andere school gegaan en komt daardoor 

om praktische redenen niet meer in aanmerking. Tijdens ons bezoek werden we verrast met een voordracht 

van een nieuwe leerling, Peng Cuidan, een meisje. Na overleg heb ik, Wilma, besloten haar in het 

programma op te nemen. 

Een nieuw begin        
Donderdag 27 oktober hebben Tina, June, LI Songqin, Wang Jing en Wilma de Senior High School in Fuling 

bezocht. Op de Fuling Middle School nr. 5 (combinatie van Junior en Senior High School) ondersteunen we, 

na het afstuderen van Li Songqing, Chen Shicai en Xin Yuqin , momenteel geen leerlingen. Daarbij prefereert 

de Stichting om kinderen te ondersteunen op de Fuling Senior High School. Dit komt omdat de leraren op de 

Fuling Senior High School ook heel erg betrokken zijn bij ons programma en ook het geld beheren dat de 

kinderen krijgen. Hierdoor hebben we een beter overzicht over hoe de jongeren hun geld besteden. 

Na een goede reis met de hogesnelheidstrein waren we binnen een uur van Chongqing in Fuling. Het valt 

altijd op hoe goed we worden geholpen door de directie van de Fuling 

Senior High School. We werden ook nu weer opgehaald bij het station 

en naar de school gebracht.  
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Wang Mingshuang 

 
Wang Jie 

 
Yang Yuling 

 

 

 

 

 
Han Changhong 

 

June, Tina en ik besloten om het contact met de leerlingen te laten verlopen via Li Songqin en Wang Jing. Zij 

zullen de studenten uitleggen wat en hoe ze de formulieren moeten invullen en hen daarbij helpen. Ook 

zullen ze uitleggen wat er van de jongeren verwacht wordt in de periode dat ze worden ondersteund door 

Stichting Eline. Dit omdat ze dit zelf ook jaren hebben gedaan, maar ook om ze ervaring te laten opdoen en 

zelfvertrouwen te laten opdoen in het werk voor de Stichting. Het was goed te zien hoe ze met elkaar 

samenwerken. June en ik zullen de interviews met de jongeren houden. June is hierbij nodig, omdat ik toch te 

slecht Chinees spreek en versta.  

Wat me toch opvalt is dat, ondanks de één kind-politiek, veel gezinnen op het platteland toch meerdere 

kinderen hebben. Veel van onze studenten hebben een broer en/of zus.  

De één kind-politiek werd de laatste tien jaar op het platteland al veel soepeler gehanteerd. Dit in 

tegenstelling tot de stad. In 2013 is de één kind-politiek in zijn geheel afgeschaft.  

Hieronder een overzicht van de jongeren, die momenteel  worden ondersteund met een studiebeurs.  

Wang Jie (v) 

Een van de leerlingen die vorig jaar al in het programma zat. Jie zit nu in het 3e en laatste 

leerjaar van de Senior High School. Haar vader werkt als woningdecorateur, maar hij 

heeft geen vast werk. Zijn situatie is erg instabiel. Wang Jie heeft nog een jonger broertje. 

 

Wang Mingshuang (v)  

Ook een jongere die twee jaar geleden al in het 

programma zat. Mingshuang zit ook in het 3e leerjaar. 

Zij woont bij haar grootvader, samen met haar moeder 

en jonger broertje. Vader is momenteel niet in beeld in 

het gezin. Mingshuang verblijft gedurende het gehele 

schooljaar op school. Ze gaat maar éénmaal per jaar 

naar huis. De komende maand zal ze met haar familie 

Chinees Nieuwjaar gaan vieren.  

 

Yang Yuling (v) 

Yuling is 16 jaar en zit in het 2e leerjaar. Ze is enig kind. Haar vader werkt als verkoper 

in een zaak die  brandblusartikelen verkoopt. Dit is echter geen vaste baan en 

daardoor heeft hij geen vast inkomen. Haar moeder heeft borstkanker en de 

behandelingen kosten veel geld. Vandaar dat er weinig geld overblijft, 

bijvoorbeeld voor de schoolopleiding van Yang Yuling. Een ziektekostenverzekering, 

zoals in Nederland, is er in China wel, maar is heel duur en veel behandelingen 

moeten toch contant worden afgerekend. Dit drukt zwaar op het budget van de 

familie. Yuling geeft aan gedreven te zijn om te studeren en ze heeft hier graag 

hulp bij. Ze houdt van literatuur en kan goed speechen. 

Han Changhong (m) 

Han Changhong is 16 jaar en zit in het 2e leerjaar. Zijn ouders werkten als arbeider in de 

stad. Zijn vader werkt in de bouw. Zijn moeder heeft problemen met haar benen 

gekregen, is sinds twee jaar thuis en kan niet werken. Changhong geeft aan uit een 
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Peng Cuidan 

 

 

 
Chen Yunzhi 

 
Wilma in een 

kinderzaal 

harmonieus gezin te komen. Zijn ouders maken zich wel zorgen om de studie van hun zoon, omdat ze het 

geld er niet voor hebben. Changhong leest graag boeken voor zijn studie. Hij is gemotiveerd om te studeren 

en wil graag bij de eerste twintig van zijn klas terecht komen. Changhong is de enige jongere die niet op 

school woont: zijn ouders hebben een kamer in Fuling. 

Chen Yunzhi (m) 

Chen Yunzhi is 17 jaar en zit in het 2e leerjaar. Hij woont bij zijn opa. Zijn moeder is dit 

jaar overleden. Zijn vader werkt in de bouw in Chongqing. Oma is al eerder overleden. 

Yunzhi heeft een oudere broer van 30 jaar. Afgelopen jaar was hij 

een gemiddelde leerling, maar hij is wel gemotiveerd.  

Peng Cuidan (v)Peng Cuidan is 17 jaar en zit in het 2e leerjaar. Van 

haar worden nog meer gegevens opgevraagd.  

Op het moment dat we wilden vertrekken werden we 

tegengehouden met de vraag of de Stichting erover na wilde 

denken om nog een extra student te ondersteunen. We hebben 

met deze jongen gesproken en zullen het verder binnen het bestuur bespreken.  

Deze jongeman viel op doordat hij, ondanks dat hij nog maar weinig geld had, aan een 

medeleerling zijn laatste Yuans gaf, zodat die persoon toch naar huis kon. Hij is heel 

sociaal begaan met anderen, maar zet zich ook heel erg in op school: hij behoort tot de 

top 5 in zijn klas. In een klas zitten gemiddeld 60 tot 80 leerlingen. In ėėn leerjaar zitten 

ongeveer 1350 leerlingen. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 

Bezoek kindertehuis Chongqing, Banan district 
Op 21 oktober hebben  Eline, Mitchel en Wilma een bezoek aan het kindertehuis gebracht waar Eline de 

eerste tijd verbleven heeft, nadat ze was afgestaan.  Van de periode dat ze onder de hoede van het tehuis 

was, heeft ze het grootste gedeelte bij een pleeggezin doorgebracht.  

Het oorspronkelijke tehuis is afgebroken en er is een modern tehuis voor in de plaats 

gekomen. In 2007 is Eline hier ook geweest, maar de verschillen met toen zijn wel erg 

groot. Het tehuis heeft 500 kinderen onder zijn hoede. 10 jaar geleden waren dit nog 

grotendeels gezonde kinderen. Nu echter zijn er van de 500 gemiddeld maar 10 

gezonde kinderen. De rest heeft allemaal een handicap.  De regels in het tehuis waren 

ook erg verscherpt: we mochten geen foto’s in het tehuis 

maken, terwijl dit 10 jaar daarvoor nog wel was 

toegestaan. Wel mochten we buiten foto’s maken van 

de kinderen die hier waren.  

Het kindertehuis heeft ook een afdeling revalidatie. Hier 

worden niet alleen kinderen geholpen die uit het tehuis 

komen, maar het tehuis functioneert tevens als revalidatiecentrum voor de 

omgeving. Allerlei therapieën worden hier gegeven: fysiotherapie, ergotherapie 

en ook logopedie.  

Eline had een oproep gedaan voor knuffeldieren in Nederland: deze wilde ze 

dan aan het tehuis geven voor de kinderen. 
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   Linda Post 

 
Overhandigen van de 

knuffels  

 
Alle knuffels die Linda Post heeft 

gemaakt 

 
Wang Guo Lin (opa) 

brengt het fruit naar 

zijn huis 

Een inwoonster van 

Callantsoog, mevrouw 

Linda Post, heeft zich 

belangeloos ingezet en 

de hele zomer voor Eline 

zitten breien en haken om 

knuffels te maken. We zijn 

haar hier heel dankbaar 

voor. Een extra koffer 

inchecken was echter wel 

het gevolg.  

Helaas kregen we niet de gelegenheid om de knuffels zelf aan de kinderen te geven, zodat ze er ineens mee 

konden spelen. 

Adoptie weblog Eline Kuijper 
Begin 2016 is Eline Kuijper een weblog gestart voor en door adoptiekinderen. Ze wil de mensen laten weten 

hoe zij tegen haar adoptie aan kijkt en daarnaast ook andere jongeren en adoptieouders de kans geven om 

iets over hun leven te schrijven. Er zijn inmiddels al diverse mensen die hier interesse in hebben. Diegene die 

de verhalen van Eline wil volgen kan zich inschrijven op haar weblog: 

http://www.eline-adoptie.nl 

KRO-Spoorloos 
In juli dit jaar hadden Eline Kuijper en Paul Vertegaal, eindredacteur van KRO-

Spoorloos, na lange tijd weer contact met elkaar. Dit naar aanleiding van de 

weblog die Eline is gestart. 

In oktober zijn Eline en haar vriend  met een team van Spoorloos naar China 

gereisd om haar familie weer te ontmoeten.  

KRO-Spoorloos zal dit op 30 januari 2017 uitzenden. 

In het KRO/NCRV Spoorloos Magazine van december 2016 is ook een artikel hierover te vinden. 

Famillie He 

Wang Minghui 

Moeder Minghui probeert zo goed ze kan een rustig leven in Mingjia te leiden. Niet 

dat ze geen bezigheden heeft, maar het dagelijkse leven op het land en zorgen om 

haar vader en kinderen zijn genoeg. Veel drukte kan zij niet hebben en een rustige 

omgeving is een vereiste voor haar. Veel gaat langs haar heen en vaak is haar 

hoofd te druk om rust in zichzelf te brengen. Voor de familie een blijvende zorg. Als er 

een feest wordt gegeven en Eline en haar Nederlandse familie er ook nog eens bij 

zijn, dan zijn dat vaak al teveel prikkels, iets waar ze niet tegen kan.  Tijdens het 

bezoek aan moeder zijn we ook nog langs de opa van Eline geweest, de vader van 

Minghui: Wang Guo Lin. Hij woont nog op een boerderij op het platteland en 

verbouwt zelf nog fruit, rijst en groente, die hij verkoopt op de markt in Mingjia of 

Longtanzhen, een dorp in de buurt.  

 
Wang Ming Hui 

 
 

He Xuiwen, Eline, Wang Guo Lin, 

haar opa en Mitchel Campfens 

http://www.eline-adoptie.nl/
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He Xuiwen, Mitchel 

Campfens, Quilin, 

Yugui, Eline, Ming Hui 

 
Zou Yujjie 

 
He Xuiwen, vader , 

met zijn dochter Eline 

Tijdens hun weerzien 

 

 

He Xuiwen 

Dit jaar schrok ik wel een beetje van Xuiwen, de vader van Eline: hij zag er zichtbaar 

vermoeid uit. Wat echter blijft is zijn altijd optimistische kijk op het leven, zijn liefde voor 

zijn vrouw en zijn kinderen, en de dankbaarheid voor alles wat er de laatste jaren op zijn 

pad is gekomen.  

Xuiwen maakt reclameverlichting op gebouwen. Komend jaar zal hij samen met zijn 

dochter Lu ook haar appartement in gaan richten. Hij heeft zijn eigen appartement 

afgebouwd en ingericht en hij wil dat nu ook voor zijn dochter doen.  

Zijn leven blijft zwaar, maar hij is blij met wat hij heeft en kan. Mogelijkheden voor beter, 

minder zwaar werk zijn er niet, maar zoals hijzelf zegt: “ik kan mijn familie onderhouden, ik 

weet hoe het met iedereen gaat en dankzij Stichting Eline hebben mijn kinderen betere 

kansen gekregen”. Verder geniet hij zichtbaar van de tijd dat Eline in China is en doet alles voor haar wat in 

zijn mogelijkheden ligt. 

Yugui 

De jongste dochter van de familie weer te zien is altijd een feest. Yugui is altijd op de 

hoogte geweest van haar derde zus Eline, die in het buitenland woont. Ze is ook 

ontzettend enthousiast en leergierig. Ze realiseert zich dat er veel van haar verwacht 

wordt en dit accepteert ze heel gelaten. Door het grote leeftijdsverschil met haar 

twee oudere zussen zijn Yugui, samen met haar jongere broer Quilin, de enige 

kinderen die in het gezin thuis wonen. Aangezien moeder toch regelmatig ziek is, 

merk ik dat zij de zorg voor haar broertje overneemt. 

Dit jaar zit ze in het vierde leerjaar van de lagere school. Toen wij bij haar thuis waren 

liet Yugui vol trots een horloge zien: die had ze van haar leerkracht gekregen omdat 

ze de leerling was die het beste Engels spreekt.  

Als ze uit school komt gaat ze eerst haar huiswerk maken. Lukt dat niet of is het te 

moeilijk, dan zoekt ze contact met haar oudere zus Yixin en samen gaan ze dan 

telefonisch aan het huiswerk. Zo steunt iedereen elkaar in het gezin. Ook tegen Eline 

en Wilma doet Yugui heel erg haar best om Engels te spreken.  

Quilin  

Ook Quilin doet erg zijn best op school. Hij is echt een jongen, vindt grapjes maken heel leuk en houdt van 

ravotten. Maar ook over hem horen we dat hij zich goed ontwikkelt op school.  

Yixin 

Eind 2015 werden we wederom verblijd met de mededeling dat Yixin zwanger was. Maar aangezien ze al 

twee miskramen had gehad, zijn we erg bezorgd geweest hoe deze zwangerschap zou verlopen. Nadat alle 

kritieke maanden voorbij waren kregen we steeds meer hoop. Gelukkig is deze zwangerschap goed 

verlopen. 

Geboorte Zou Yujie 

Op17 juli 2016 is Zou Yujie geboren, dochter van Zou Jie en He Yixin. De eerste twee dagen is Yixin in het 

ziekenhuis gebleven en daarna mochten moeder en kind naar huis.  

Gedurende de zwangerschap heeft Yixin niet gewerkt op de muziekschool. Wel 

heeft ze thuis gewerkt: online verkopen van lingerie. Hierdoor heeft ze toch 

kunnen bijdragen aan het inkomen van het gezin.  
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Hartverwarmend 

weerzien 

 

 
Mitchel, Eline, Lu, 

Wilma en Xie Lin (Lu ’s 

echtgenoot) in de 

fabriek 

Nadat het 100-dagen feest van haar dochter Yujie was gevierd, is Yixin weer begonnen als muziekdocente 

op haar oude muziekschool.  

100-dagen feest ZouYujie 

Aangezien Eline, Mitchel en Wilma in Chongqing waren konden zij ook aanwezig zijn bij het 100-dagen feest 

van Zou Yujie. De oorsprong van dit feest ligt in het feit dat vroeger veel baby’s overleden voordat ze 100 

dagen oud waren, door ziektes, ondervoeding en/of onhygiënische omstandigheden. Baby’s die 100 dagen 

werden waren sterk en dat werd gevierd met een diner, waarbij alle familieleden en vrienden van beide 

kanten aanwezig zijn. 

Ook Wang Minghui en He Xuiwen, Eline’s biologische ouders, en Wilma, haar adoptiemoeder, waren hierbij 

aanwezig. Nu merk je hoe moeilijk moeder Minghui het nog steeds heeft met het leven dat ze heeft geleid. 

Tijdens het diner werd ze enorm emotioneel. Haar dochter die ze heeft moeten afstaan was erbij en ze 

vertelde huilend dat in de tijd, dat ze zwanger was van Eline, ze niets te eten hadden en hoeveel honger ze 

toen heeft moeten lijden. Het was hartverscheurend om te horen, zowel voor moeder Minghui als voor haar 

kinderen Eline en Lu, die erbij zaten. 

 

Lu 

In maart 2016 heeft Lu haar stage in het ziekenhuis afgerond. Hierna is 

ze weer naar school teruggegaan om zich voor te bereiden op de 

eindexamens. Deze heeft ze in juli 2016 afgerond. 

In juli kwam Lu ook met het nieuws dat ze wilde gaan trouwen. Het 

wettelijk huwelijk is inmiddels gesloten. Dit is een vrij simpele 

handtekening, die je samen met je partner op het bureau van 

burgerlijke zaken zet. Het traditionele huwelijksbanket, dat hierna 

gegeven wordt, heeft echter nog niet plaatsgevonden.  

Lu wil zich met haar man in Chongqing gaan vestigen en ze hebben daar een 

appartement kunnen kopen. De man van Lu, Xie Lin, is mede-eigenaar van een 

meubelfabriek.  

Maatschappelijke stage 
Ieder jaar lopen leerlingen uit het middelbaar onderwijs in Nederland een maatschappelijke stage. Op het 

Regius College in Schagen kunnen maatschappelijke instellingen zich presenteren op een “Stagemarkt”, 

waarna jongeren zich kunnen opgeven bij een van deze organisaties. Dit jaar hebben 4 leerlingen ervoor 

gekozen om hun stage bij Stichting Eline te lopen. Het is de bedoeling dat de jongeren meegaan naar 

 
Yixin met haar 

dochter Yujie 

 
Zou Jie met zijn 

dochter Yujie 

 
Het diner tijdens het 100-dagen  

feest 

 
Eline met He Qing 

Rong, vader van He 

Xuiwen. Deze opa 

zag ze voor de eerste 

keer 
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Jing Stuijt en Maaike van der 

Salm tijdens de Wereldmarkt in 

Schagen  

 
Lars van de Wal en Roos de 

Boer tijdens de Winterfair in 

Wieringerwerf 

 

markten, waar de Stichting Chinese (cadeau-) artikelen verkoopt, en donateurs werft, om zo aan fondsen te 

komen. De jongeren die voor de Stichting gekozen hebben zijn: Jing Stuijt, Roos de Boer, Lars van der Wal en 

Maaike van der Salm. 

Markten 

Dit jaar heeft Stichting Eline op 4 markten gestaan:  

 in Den Haag: viering van het Chinees Nieuwjaar in het Haagse stadhuis 

(13 februari 2016) 

 In Schagen: Wereldmarkt, georganiseerd door Platform Grenzeloos 

Schagen waar de Stichting lid van is. (28/29 oktober 2016) 

 In Wieringerwerf: Winterfair (26 november 2016) 

 In Alkmaar: Multicultureel Festival (26 november 2016) 

 

Dit jaar stonden we voor het eerst in het gemeentehuis in Den Haag bij 

gelegenheid van de nationale viering van het Chinees Nieuwjaar. Dit was 

mooie dag met veel publiek en goede omzet. 

De Wereldmarkt in Schagen is een jaarlijks terugkerend evenement, die wordt gehouden in de Grote Kerk op 

de markt in Schagen 

De  Winterfair in Wieringerwerf viel tegen. We stonden hier voor het eerst. De 

opkomst van het publiek was erg laag.  Hierdoor werd er weinig verkocht, maar 

het was te overzien. In 2017 proberen we het nog een keer.  

Het Multicultureel Festival in  Alkmaar was dit jaar anders van opzet dan in 

voorgaande jaren. Het evenement was verplaatst van zondagmiddag naar 

zaterdagavond. Helaas viel, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de omzet 

heel erg tegen. 

De jongeren die stage lopen kunnen tijdens de markten over de Stichting 

vertellen, donateurs proberen te werven en de Chinese (cadeau-) artikelen aan 

de man proberen te brengen. Het is altijd goed te zien hoe de jongeren zich ontwikkelen hierin. Op 28 januari 

2017 zullen we wederom naar Den Haag gaan voor het Chinees Nieuwjaar. 

Chinees Nieuwjaar 28 januari 2017 
Komend jaar wordt In Den Haag op 28 januari 2017 het Chinees Nieuwjaar gevierd. Dit wordt mede 

georganiseerd door het VNC, de Vereniging Nederland China.  In het gemeentehuis van Den Haag worden 

veel festiviteiten georganiseerd en ook Stichting Eline mag daar staan met een kraam om bekendheid te 

geven aan de Stichting, donateurs te werven en spullen te verkopen. De entourage is heel mooi en goed 

georganiseerd.  Ook worden er in de binnenstad van Den Haag, in Chinatown, gedurende de hele dag vele 

activiteiten georganiseerd en er is tevens een markt. Alle festiviteiten zijn de hele dag gratis te bezoeken.  

Chinees Nieuwjaar 

Het Chinees Nieuwjaar is het belangrijkste feest van het jaar in de Chinese cultuur en vindt altijd plaats aan 

het eind van januari of in het begin van februari, dit als gevolg van het verschil tussen de westerse en de 

Chinese kalender.  

Geschiedenis 

Volgens de overlevering van vele eeuwen oud luidt de viering het begin van iets nieuws in, waarin geluk en 

voorspoed de hoofdrol spelen. Kwade geesten worden verdreven en al het goede komt weer terug. Om het 

nieuwe jaar vol goedheid te verwelkomen wordt vuurwerk afgestoken, zoals honderdduizend-klappers en 

schitterend siervuurwerk. De Chinese leeuwen- en drakendans speelt hier ook een belangrijke rol in. De draak 
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staat bekend als symbool voor hogere afkomst en macht, de leeuw staat symbool voor geluk en voorspoed. 

Vandaar dat het Chinees Nieuwjaar altijd feestelijk wordt ingeluid met een kleurrijke draken- en 

leeuwendansparade, gepaard gaand met veel siervuurwerk en natuurlijk een heerlijk Chinees feestmaal voor 

familie, vrienden en belangrijke relaties.  

Jaar van de Haan  

Op 28 januari 2017 begint het Chinese Nieuwjaar, het jaar van de Haan. Als 15 jaar wordt het Chinese 

Nieuwjaar ook in Den Haag uitbundig gevierd. Er is dan de hele dag feest in en om het stadhuis en in 

Chinatown. 

Jubileumviering Chinees Nieuwjaar 2017 

Het is de 15e keer dat de nationale viering van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag wordt gehouden en 

bovendien viert een van de organisatoren, de Vereniging Nederland China (VNC), haar veertigjarig 

jubileum. Daarom wordt er flink uitgepakt en is de viering deze keer grootser van opzet dan ooit. Naast de 

gebruikelijk ingrediënten zoals drakendansen, een lampionnenoptocht door Chinatown en optredens van 

speciaal uit China overgevlogen artiesten, zullen dit jaar ook lichtgevende Chinese beelden het Spuiplein en 

het Atrium van het Stadhuis sieren. Bovendien zullen er in het internationale perscentrum Nieuwspoort 

lezingen worden gehouden door onder meer Ruben Terlou, bekend van de VPRO-serie “Langs de oevers van 

de Yangtze”. Verder zijn er ook een Chinese modeshow en demonstraties van de bewegingsleer Qigong. 

Qigong is een van oorsprong Chinese bewegingsleer, gericht op het bevorderen van gezondheid en het 

geestelijk welzijn. De dag zal worden afgesloten met een speciaal Chinees vuurwerk op het Spuiplein. 

Belastingvrij schenken???!!! 
2016 loopt weer ten einde. De mogelijkheden om belastingvrij te schenken blijven. De gang naar de notaris 

hoeft u daarvoor niet meer te maken. Dat scheelt in kosten. Het enige dat u hoeft te doen is een formulier 

opvragen bij de belastingdienst:  
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezo

ndheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/algemeen_nut_beo

gende_instelling_anbi 

Dit formulier stuurt u, ingevuld, in tweevoud naar Stichting Eline. U krijgt na ondertekening een exemplaar 

retour. 

Onze hartelijke groeten, 

Wilma Leermakers, Henk Meijer, Donn Knol & Jim Kuijper 

En onze Chinese vrijwilligers: Qing Cuifang,  Zhong Wenting (Tina) en Wang Yue (June). LI Songqin en Wang J 

 

Stichting Eline-de Cirkel is Rond 
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