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NIEUWSBRIEF 18        December 2017 
 

Van het Bestuur Lezingen vooruitblik 

Kerstkaarten? KRO-NCRV-Spoorloos 

Scholbezoeken Plannen in Yinchuan, provincie Ningxia 

Samenwerking met Chinese 

Vrouwenvereniging Arnhem 

Familie He 

Bezoek aan het consulaat Markten en evenementen 

Van het Bestuur 
2017 is vooral voor Stichting Eline een druk jaar geweest. Het begon natuurlijk na de uitzending van KRO-

NCRV-Spoorloos in januari. Hieruit zijn ook enkele lezingen voortgekomen en het contact met de Chinese 

Vrouwenvereniging in Arnhem. Tweemaal is mevrouw Zhong Weichao, een vertegenwoordiger van deze 

vereniging, mee naar de scholen is gegaan. Eline Kuijper heeft namens de Stichting in mei een schoolbezoek 

gedaan en in oktober zijn Wilma Leermakers en Jim Kuijper de scholen gaan bezoeken.  

De markten zijn minder frequent geweest. Veruit de meest succesvolle hiervan is de markt tijdens de 

nationale viering van Chinees Nieuwjaar in het stadhuis van Den Haag.  

Lezingen vooruitblik 
In 2018 staan er momenteel 3 lezingen op de agenda:  

10 januari 
Lezing bij het Katholiek Vrouwengilde in Bovenkarspel. Eline Kuijper zal haar ervaringen vertellen over haar 

adoptie en het contact met haar ouders in China. Wilma Leermakers zal verder ingaan op hoe de hulp, die 

Stichting Eline geeft aan Chinese middelbare scholieren, is georganiseerd en wat de Stichting allemaal nog 

meer doet om hiervoor gelden in te zamelen.  

Locatie: Hoofdstraat 206, 1611AM Bovenkarspel. Zaal open om 19.15 uur. 

 

9 Maart 
Stichting Meiling organiseert een avond over adoptie en zoektochten naar biologische ouders. Harm-Yun 

Zoet en Eline Kuijper zullen hier ook een Lezing geven over hun zoektocht in China en wat dat doet in je 

leven. Verschillende verhalen, maar daarom juist zo mooi. Geen zoektocht is hetzelfde en vandaar deze 

verhalen, die verteld mogen worden.  

Tevens zal Natasha Froger een presentatie geven. 

Stichting Eline zal dan met een stand aanwezig zijn voor informatie en verkoop van artikelen.  

Locatie: HR de Witte, Henri Dunantplein 4, 3731CL de Bilt. Zaal open vanaf 19.30 uur.  

U kunt dan de diverse stands bezoeken, waaronder die van Stichting Eline.  

Zie ook: https://www.meiling.nl/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=18:als-je-je-

geboorteouders-gevonden-hebt&Itemid=723&lang=nl 

 
 

mailto:bestuur@stichting-eline.org
http://www.stichting-eline.org/
https://www.meiling.nl/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=18:als-je-je-geboorteouders-gevonden-hebt&Itemid=723&lang=nl
https://www.meiling.nl/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=18:als-je-je-geboorteouders-gevonden-hebt&Itemid=723&lang=nl
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14 maart 

Op 14 maart geven Eline Kuijper en Wilma Leermakers wederom een lezing over hun beleving van adoptie 

en het werk van Stichting Eline-de Cirkel is Rond. Deze wordt gehouden in Julianadorp, ook georganiseerd 

door het Katholiek Vrouwengilde aldaar. Hierover zult u binnenkort op de website meer lezen. 

Kerstkaarten? 
2017 Is aan zijn einde gekomen. Sinterklaas en Kerst liggen al achter ons. Velen 

hebben besloten om geen kerstkaarten meer te sturen. Een mooi initiatief om ook 

aan het milieu te denken: zo hoeven er minder bomen gekapt te worden. Maar 

wat zou het mooi zijn om een deel van het uitgespaarde geld aan een goed doel 

te doneren. We hopen dat dit Stichting Eline-de Cirkel is Rond mag zijn!  

KRO-NCRV-Spoorloos  
Op 30 januari was de uitzending te zien waarin Eline Kuijper met Mitchel Campfens, 

haar vriend, terugging met Spoorloos om te kijken hoe het met haar familie ging. We zullen u hier later meer 

over vertellen. Maar dat de uitzending mooi was, was helemaal duidelijk. De familie doet het goed. Maar dat 

betekent niet dat de hulp in China, bijvoorbeeld aan middelbare scholieren uit andere gezinnen, niet hard 

nodig is. 

U kunt de uitzending terugkijken op: https://www.npo.nl/spoorloos/30-01-2017/KN_1687295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolbezoeken 

Bezoek in mei 2017 

Eline Kuijper bezocht in april 2017 haar familie in China. Tevens bracht zij met de vrijwilligers van Stichting Eline 

en mevr. Zhong Weichao van de Chinese Vrouwenverninging Arnhem, een bezoek aan de Senior High 

School nr.1 in Fuling. 

Op dat moment ondersteunden we daar 6 leerlingen: Wang Mingshuang, Wang Jie, Han Changhong, Peng 

Cuidan, Chen Yunzhi en Wang Yuling. Van deze 6 jongeren zouden er 2 leerlingen, Wang Mingshuang en 

Wang Jie, afstuderen. 

Tijdens het bezoek werd er gevraagd of we nog een jongere, Wang Yuhui, wilden helpen. Als dit meisje geen 

ondersteuning kreeg zou ze moeten stoppen met haar opleiding. Zhong Weichao heeft namens de Chinese 

Vrouwenvereniging in Arnhem besloten dit meisje te sponseren voor 1000 Yuan, 130 euro. Later heeft Stichting 

Eline ook besloten om dit meisje op te nemen in het programma en voor dit semester te ondersteunen met 

 

 
Eline en Mitchel tijdens het 

bezoek aan Mingjia.  

 
Beijing werd als eerste aangedaan tijdens de 

reis, Eline samen met haar medereisgenoten. 

 

 
Tijdens het 100 dagen feest van 

Zou Yujie (onderste foto). 

https://www.npo.nl/spoorloos/30-01-2017/KN_1687295
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1000 Yuan. Zhong Wenting, onze senior vrijwilligster, heeft ervoor gezorgd dat dit alles later nog geregeld 

werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eline’s verhaal 

Stichting Eline-de cirkel is Rond, een kleine stichting maar met grote daden. In April 2017 ben ik voor het eerst 

zelfstandig naar de scholen geweest en heb ik de kinderen ontmoet die de stichting ondersteunt. Een school 

met veel kinderen van het platteland. Dankzij de stichting kunnen kinderen nu naar school. Wat een luxe heb 

ik eigenlijk dat ik mij daar nooit zorgen over heb hoeven maken. Ik ben goed tot besef gekomen hoe 

belangrijk school eigenlijk is. 

De kinderen kwamen zo dankbaar over. Onzekere, maar erg slimme studenten. Zo blij dat wij deze kinderen 

een toekomst hebben gegeven. Toen ik hun thuissituatie hoorde kwam er voldoening bij mij. Met alle kleine 

beetjes dankzij iedereen hebben wij deze kinderen kunnen helpen. Ik heb met eigen ogen gezien wat voor 

toekomst wij ze hebben gegeven. Dit is zo mooi. Het was een emotioneel bezoek, maar vooral een bijzonder 

schoolbezoek. 

Ik hoop dat de Stichting in de toekomst nog meer arme kinderen kan helpen naar een betere toekomst. Ik 

vind het bijzonder dat Stichting Eline-de Cirkel is Rond mijn naam draagt en dat wij als stichting mogen 

bijdragen aan het welzijn in China. 

Ik wil iedereen bedanken voor alle donaties en steun in 2017. Fijne jaarwisseling en hopelijk kunnen we in de 

toekomst, dankzij jullie, nog meer kinderen helpen. 

Eline Kuijper 

 

 
 

 
Wang Jing, Tina Zhong en Eline, 

Zhong Weichao en Mr. Dai. 

                                                        
 

 

Linker foto: Peng Cuidan, Chen Junzhi, 

Wilma Leermakers, Yang Yuling, Wang 

Yuhui, Han Changhong. 

Rechter foto: Zhong Weichao, Tina 

Zhong, Han Changhong, Li Songqing, 

Wang Yuhui, Wilma Leermakers en Jim 

Kuijper, Yang Yuling, Pengcuidan en 

Chen Yunzhi.                

 

Eline Kuijper met Zhong Weichao. Wang Yujhui, Peng Cuidan, Chen 

Junzhi, Wang Jie, Han Hangchong 

en Peng Cuidan. 
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Bezoek Oktober 

Als Stichting zijn we van mening dat het wenselijk is dat er minstens 1x per jaar een bestuurslid een bezoek 

aan de scholen brengt. Wilma Leermakers had al het plan opgepakt om vrienden te bezoeken in China en 

dan tevens een schoolbezoek te doen, en daarnaast ook een bezoek aan de familie He te brengen.  

Het bezoek aan de school werd gepland op maandag 23 oktober. Vooraf werd een middag met de 

vrijwilligers georganiseerd. Zhong Weichao en Jim Kuijper gingen ook mee. We hebben nog een voorstel voor 

nieuwe leerlingen gehad om te ondersteunen, maar geen van diegenen, die in de eerste instantie waren 

aangemeld, hebben we aangenomen, omdat voor deze jongeren toch nog andere mogelijkheden bleken 

te zijn om geholpen te kunnen worden. Wel kwam er nog een verzoek voor twee andere leerlingen, Huang 

Jian (16 jaar, laatste leerjaar) en Zhang Mengli (15 jaar). Na overleg hebben we besloten om deze twee 

leerlingen op te nemen in het programma. 

Momenteel hebben we een heel goed beeld van hoe de gelden besteed worden, die we via de school aan 

de jongeren geven. De school houdt goed bij hoeveel de jongeren krijgen en wanneer. De jongeren geven 

het ook aan wanneer ze geld hebben opgenomen en waar het aan besteed wordt. Is er na een jaar geld 

over, omdat een leerling niet alles heeft opgemaakt, wordt hier melding van gemaakt. De leraren werken 

hier op een positieve manier aan mee. Het geld, dat een leerling over heeft, komt niet bovenop het bedrag 

dat ze het semester erna krijgen.  Dit verdelen we dan weer over de kinderen of we kijken of er andere 

urgente zaken zijn die aandacht verdienen. Zo konden we het afgelopen semester Wang Yuhui helpen, die 

op het laatst werd voorgesteld door de school.  

Tijdens het bezoek heeft Zhong Wenting ook veel overgelaten aan de jongere vrijwilligers, Li Songqin en Wang 

Jing. Deze beide jongedames hebben in het verleden ondersteuning van Stichting Eline gehad en werken nu 

als vrijwilligster voor ons. Een resultaat om trots op te zijn! We zien hoe Songqin en Jing de jongeren 

toespreken en uitleggen wat er moet gebeuren. Ze zijn in al die jaren erg gegroeid. 

Voorafgaand aan het bezoek van de school hebben we ook nog met 2 oud-leerlingen gesproken, Nini en 

Chen Xuejia. Beide studeren nu aan de universiteit en kijken met een warm hart terug op de periode dat 

Stichting Eline hen hielp. Nini krijgt nog steeds ondersteuning van mevrouw Keni Song uit Yinchuan, provincie 

Ningxia. Met deze familie heeft Nini een hele goede band opgebouwd.  

   
Gesprek met de leerlingen.             Li Songqing in gesprek met journalist.            Lunch… 

 

   
Big brother is watching….              Wilma en Jim met Huang Jian en Zhang     Overhandigen van het geld voor het 

maar de klas slaapt.             Mengli, nieuwe leerlingen.        nieuwe semester. 
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Plannen in Yinchuan, provincie Ningxia 
Wilma Leermakers heeft al ruim 4 jaar contacten in Yinchuan met mevrouw Keni Song. Met haar zijn warme 

banden ontstaan en Wilma is al meerdere malen bij haar thuis geweest. Keni is voormalig lerares op een 

middelbare school. Haar man geeft daar nog steeds les. Momenteel geeft ze ook thuis Engelse les aan 

jongeren. Tijdens enkele privé lessen mocht Wilma de jongeren ook nog onderwijzen, wat hele leuke situaties 

opleverde.  De middelbare school in He Lan, het district waar Keni woont, mocht ook worden bezocht. Daar 

zijn goede gesprekken geweest met een 8-tal leraren Engels. 

Er gaat bekeken worden of we op deze school ook jongeren kunnen ondersteunen. Aan vrijwilligers om ons 

te helpen zal geen gebrek zijn. De leraren willen heel graag met ons samenwerken. Daar we hier goede 

ingangen hebben, is het geen probleem om aan goede en betrouwbare achtergronden van de jongeren te 

komen en controle op het geheel uit te oefenen. We gaan hier het komend jaar mee aan de slag.  

Samenwerking met Chinese Vrouwenvereniging Arnhem 
Sinds februari is er contact ontstaan met de Chinese Vrouwenvereniging Arnhem. Dit naar aanleiding van de 

uitzending van KRO-NCRV-Spoorloos. Hieruit is ontstaan dat beide kanten willen gaan kijken of ze een 

samenwerking willen en kunnen aangaan om schoolkinderen te helpen. Vandaar dat Zhong Weichao in april 

ook in China was en met Eline Kuijper mee naar de scholen ging.  

Gedurende haar reis is ze in contact gekomen met Ren Lin (任琳), een meisje uit Jiangjing, het stadje waar 

Zhong Weichao vandaan komt. Jiangjing ligt in Chongqing ten zuidwesten van de Yangtze rivier. In dit district 

heeft Zhong Weichao veel contacten. Ren Lin woont in Moxi Village, Ciyun hen, Jiangjin District, Chongqing, 

en zit nog op de Junior High School.  

Wilma Leermakers en Zhong Weichao hebben een bezoek aan de familie van Ren Lin gebracht. De familie 

woont onder erbarmelijke omstandigheden. Moeder is ziek en woont niet thuis, Vader woont alleen in het 

huis met zijn 2 kinderen en heeft alleen inkomsten uit het beetje dat hij kan verkopen van het land. Er is 

besloten om dit meisje te ondersteunen voor 1000 Yuan per semester. Dit samen met de Chinese 

Vrouwenvereniging Arnhem. Tevens hebben we een bezoek aan de school gebracht. Hoewel we in eerste 

instantie het schoolterrein niet op mochten, werd dit na lang praten en met hulp buitenaf toch toegestaan.   

   
Wilma met leraren Engels in Yinchuan.               Het sportveld van Middle School no. 1         Gastles door Wilma. 

   
Wilma met Ren Lin en haar vader en zusje.  De slaapkamer van Ren Lin.        Ren Lin op school met Wilma, Keni Song en 

               Zhong Weichao. 
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He Lu met haar zoon. 

 

Voor de toekomst is het de intentie om met de Chinese Vrouwenvereniging te gaan samenwerken. Zhong 

Weichao wil graag de jongeren, die we gaan ondersteunen, ook thuis bezoeken om te kijken hoe het ze in 

de tussentijd vergaat. Dit vindt Stichting Eline van essentieel belang: hierdoor wordt de controle en toezicht 

op de besteding van de gelden nog beter. We hopen dan ook dat het komend jaar een vruchtbare 

samenwerking kan ontstaan tussen beide partijen.   

 

In de voorbereidingen van het schoolbezoek hebben we weer gesproken met de heer Hu Yudong, die ook 

graag jongeren wil ondersteunen. We hebben de laatste tijd nagegaan of het mogelijk is om een stichting in 

China op te richten met dezelfde doelstelling en werkwijze. Helaas is dit tot nu toe niet mogelijk gebleken. 

Wel kunnen we een (informele) samenwerking opstarten met Hu Yudong en Zhong Weichao, als 

vertegenwoordiger van de Chinese vrouwenvereniging in Arnhem. Hu Yudong wil graag jongeren 

ondersteunen gedurende hun hele middelbare schoolperiode.  Via Zhong Weichao en haar contacten 

hopen we meer jongeren te vinden die ondersteuning nodig hebben. We zijn nog in de beginfase van deze 

samenwerking, maar we zien hierin veel mogelijkheden. 

Familie He 

He Yixin 

Met de oudste zus van Eline gaat het steeds beter. Sinds augustus van 

dit jaar heeft ze dicht bij haar huis een pand kunnen huren en ze heeft 

dit opgeknapt, om ook hier muzieklessen te gaan geven. Ze heeft dit 

opgezet met een vriendin en de muziekschool kan buiten Guzheng-

lessen nu ook gitaarlessen verzorgen. De ruimte is niet groot, maar er 

zijn 3 kamers waar tegelijkertijd meerdere mensen kunnen oefenen 

en/of les kunnen krijgen. Vader Xiuwen heeft meegeholpen om de 

verbouwing te realiseren. Het betekent wel dat Yixin nu 2 banen heeft. 

Voordat ze bij haar 1e muziekschool weg kan gaan, zal ze eerst de 

nieuwe school verder moeten uitbreiden. Haar schoonmoeder zorgt 

tijdens haar werk voor het Yujie, haar dochter. 

He Lu 
He Lu en haar man Xie Lin zijn verhuisd van Chongqing stad naar Jiangjin, het stadje ten zuidwesten van 

Chongqing aan de Yangtze rivier. Ze hebben nog geen definitieve woning: die moet nog gebouwd worden. 

Maar in Jiangjing staat de nieuwe meubelfabriek van Xie Lin. 

31 maart is Lu bevallen van een zoon.  Na de bevalling blijven moeder en kind 1 maand 

binnenshuis en wordt er voor haar gezorgd, meestal door een van de ouders van het 

echtpaar. Voor Lu gold dat dat de ouders van Xie Lin tijdens die periode in Chongqing 

waren. 

Tijdens het bezoek van Eline Kuijper hebben He Lu en Xie Lin hun huwelijksbuffet 

gehouden. Dit was mogelijk, omdat Eline er nog was, nadat de eerste maand was 

verstreken nadat het kind was geboren.  Op 3 mei was deze feestelijke gebeurtenis. 

Jim Kuijper en Wilma Leermakers hebben Lu ook nog bezocht en tevens de nieuwe 

fabriek: een pand zo groot als een voetbalveld met 2 etages. Dat er anders gewerkt 

wordt en de veiligheidsvoorschriften duidelijk anders zijn dan hier in Nederland, is me 

wel duidelijk geworden.  

Wat wel belangrijk is, is dat Xie Lin zeker in zijn eigen bestaan en dat van zijn gezin kan 

voorzien. We wensen hun allemaal veel geluk. 

  
He Yixin en haar dochter, Zhou Yujie. 
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He Xiuwen, Wang Minghui, Yugui en Quilin 

Zowel Eline als Jim en Wilma hebben ook de familie in Mingjia bezocht. Na het overlijden van opa, vader van 

Wang Ming Hui,  dit jaar is er niet veel veranderd. Vader Xiuwen werkt hard voor zijn gezin.  Moeder Minghui is 

thuis en werkt op het land. 

Yugui zit dit jaar in de 6e klas van de lagere school. Dit betekent dat ze dit jaar intern moet verblijven, als 

voorbereiding op de middelbare school. Ze zal in 2018 naar de Junior High School gaan. Quilin zit in de 4e 

klas. Het gaat goed met ze. Als ze thuis komen wordt er ineens 

begonnen met huiswerk. Wat mij opvalt is dat Yugui vaak 

probeert om met ons in het Engels te communiceren. Ik hoop 

dat deze ontwikkeling zich voortzet.  

Er is besloten om dit schooljaar de familie niet te 

ondersteunen, omdat zowel He Yixin als He Lu beide in een 

goede levenssituatie zitten. Stichting Eline is van mening dat 

ook de oudere zussen de familie kunnen helpen in de zorg 

voor de jongere kinderen. Er is afgesproken om een 

spaarsysteem op te zetten zodat de beide zussen ieder 

semester ook een bijdrage aan de ouders kunnen doen voor 

het schoolonderwijs aan de jongere kinderen. Wanneer de 

jongere kinderen naar de Junior High School gaan, zullen we 

verder gaan kijken hoe dit weer op te pakken.  

Bezoek aan het consulaat 
Dit jaar konden we wederom een bezoek brengen aan het Nederlandse consulaat in Chongqing. Dit om 

onze banden in China te verstevigen, maar ook om hen te laten 

weten wat wij doen in Chongqing. Voor Jim Kuijper was het de 

eerste keer dat hij hier was. Gelukkig leverde het bezoek ook nog 

hele nuttige informatie op. Het is een gegeven dat inwoners van 

China geen visa op het consulaat in Chongqing kunnen 

aanvragen. Het consulaat heeft alleen een beperkte, 

sociaaleconomisch gerichte opdracht. 

Chinese staatsburgers kunnen ook een Schengenvisum aanvragen 

bij het Hongaarse consulaat-generaal in Chongqing, dat onder 

andere namens Nederland deze visa afgeeft in West-China. Het 

adres is: China, Chongqing, Yuzhong, Minsheng Road, 235号海航保

利国际中心36层, email: mission.ckg@mfa.gov.hu 

Voor de familie He is dit wel een heel belangrijk gegeven: ze 

hoeven dan niet te reizen om een Schengen visum aan te vragen. 

Markten en evenementen 2017 

Chinees Nieuwjaar 2017 

28 januari werd het Chinees Nieuwjaar gevierd. Voor het 2e jaar stond Stichting Eline met een stand in het 

Atrium van het gemeentehuis van Den Haag. De festiviteiten worden georganiseerd door Vereniging 

Nederland China. Het is een dag met veel dans en muziek, zeer druk en zeer nuttig voor het opdoen van 

contacten. Een mooie dag waarin ook in het centrum van Den Haag veel te doen is. Komend jaar willen we 

wederom met een stand aanwezig zijn. Hierover later meer.  

 
In het appartement van de familie He: 

vader He Xiuwen, Yixin, Yugui en Quilin. 

 
De heer Thomas Falkenhagen, deputy consul-

general, Wilma en Jim op het Nederlandse 

consulaat in Chongqing. 

mailto:mission.ckg@mfa.gov.hu
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Goede Doelen Markt Makado-centrum Schagen 
Op 7 en 8 april werd de jaarlijkse Goede Doelen voorjaarsmarkt van Platform Grenzenloos Schagen gehouden in het 
Makado-centrum Schagen. Tijdens deze markt laten de goede doelen organisaties in Schagen, leden van het Platform, 
zien wat ze doen en proberen ze ook zo aan extra inkomsten te komen. Ook Stichting Eline, lid van het Platform 
Grenzenloos Schagen, staat altijd op deze markt. 

Internationale Vrouwendag 

Ieder jaar op 8 maart organiseert de afdeling Schagen van Amnesty International, lid van Platform 

Grenzeloos Schagen, de lokale viering van Internationale vrouwendag. Ook dit jaar maakte de Stichting, 

evenals de andere leden van het Platform, hier weer haar opwachting met een kleine stand met informatie. 

Er werd de film “Sonita” vertoond over de 18-jarige gevluchte Afghaanse Sonita die illegaal in Iran woont en 

een beroemde rapper wil worden.  

Lezing Wereldkinderen Regio Alkmaar 

Op 30 maart hebben Eline Kuijper en Wilma Leermakers in Alkmaar een lezing gegeven voor leden van 

adoptievereniging Wereldkinderen: Wat heeft de zoektocht gedaan met Eline, haar Chinese familie en haar 

Nederlandse familie? Wilma Leermakers heeft hierna gesproken over wat Stichting Eline zoal doet. Er waren 

ongeveer 60 mensen aanwezig, ook geadopteerde jongeren die Eline graag wilden ontmoeten.  

Bijeenkomst ter gelegenheid van het Maanfeest (Mid-Autumm Festival) 

Op 9 september werd in het Atrium van het gemeentehuis in Den Haag de viering van het Maanfeest (Mid-

Autumm Festival) gehouden.  Tijdens in deze viering was Stichting Eline ook met een kraam aanwezig.  

Betekenis van het Mid-Autumm Festival 

Tijdens de 15e dag van de 8e maand van de Chinese kalender wordt het Mid-Autumn Festival gevierd. Deze 

dag valt in september of oktober. Volgens Chinezen is op deze dag de maan het grootst en het mooist. De 

romantische legende van Chang'e maakt het een dag waarop stelletjes samen de maan bewonderen. 

Tijdens het festival zullen Chinezen offers doen aan de maan. Hier moeten in elk geval wierook en 

watermeloen bij zitten. Onmisbaar tijdens het feest zijn de mooncakes. Dit zijn grote vierkante of ronde 

gevulde koeken van 4-5 cm dik. De korst is slecht 2-3 mm dik, dus de vulling is het belangrijkst. De traditionele 

vulling is lotuspasta met het eigeel van een gezouten eendenei. Andere vullingen met bonen-, jujube-, noten- 

of fruitpasta komen ook voor. Deze zoetigheid is zo populair dat het festival ook wel het Mooncake Festival 

wordt genoemd. 

   
Onze kraam in Den Haag, 9 september.      Optreden tijdens het festival.        Mooncake.  

 

    
Stand van Stichting Eline tijdens Chinees Nieuwjaar, stadhuis van Den Haag.          Eline met een lid van een dansgroep.               Dansgroep. 
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Wereldmarkt Platform Grenzenloos Schagen 

Platform Grenzeloos Schagen organiseerde voor de 2e maal een Wereldmarkt op 3 en 4 november in de 

grote kerk in het centrum van Schagen. Ook op deze markt presenteren de leden van het Platform, 

waaronder Stichting Eline, zich met een kraam en proberen door de verkoop van artikelen geld te verdienen 

voor hun respectievelijke activiteiten. 

Wintermarkt Schagen 

Op 24 t/m 26 november werd er in Schagen een “Wintermarkt” (Kerstmarkt) georganiseerd in hotel-restaurant 

Igesz. Stichting Eline heeft hier alle drie dagen gestaan.  Dit jaar werd de markt voor het eerst binnen 

gehouden. Er was veel aanloop tijdens de dagen en we hadden daardoor veel gelegenheid om mensen te 

vertellen over ons werk. 

Tenslotte… 
Dat er veel mensen zijn die Stichting Eline-de Cirkel is Rond weten te vinden is duidelijk. Nu Eline Kuijper zelf 

volwassen is geworden merkt zij ook dat veel jongeren graag haar ervaringen willen weten. Ook weten 

families ons te vinden, die vragen hebben over zoektochten in China, contacten zoeken in China of dringend 

om advies verlegen zitten, als ze plotseling en onverwacht met mogelijke familieleden in China worden 

geconfronteerd. We proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen en we zijn blij dat we dit ook kunnen 

doen. Daarbij prijzen we ons gelukkig dat de mensen, waar we in China mee werken, deze medewerking 

vaak belangeloos geven. Daar willen we het komend jaar zeker mee verder gaan.  

 

We wensen daarom ook iedereen een vreugdevol 2018, waarin we elkaar daar waar mogelijk is kunnen 

helpen, waarin we jongeren en families die vragen hebben mogen bijstaan, maar waarin we ook op uw 

steun mogen blijven rekenen om dit alles te realiseren. Ook jongeren op het platteland in China verdienen 

een goede opleiding! 

Hartelijk dank voor jullie hulp en vertrouwen de afgelopen jaren. Dat is waar we heel dankbaar voor zijn. 

 

Namens Stichting Eline-de Cirkel is Rond, 

Wilma Leermakers, Donn Knol, Henk Meijer 

Onze vrijwilligers: Jim Kuijper, Qing Cuifang, Zhong Wenting, Wang Jue, Li Songqin en Wang Jing 


