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NIEUWSBRIEF 19        December 2018 
 

Van het Bestuur Dragons Business Club 

Lezingen Schoolbezoek Senior High School Fuling 

Schoolbezoek Ciyun Middle School Bezoek familie He in Nederland 

Donaties en nalatenschap Wensen 

Van het Bestuur 

• 2018 startte rustig voor het bestuur, ondanks het feit dat op 8 februari 2018 de Stichting 10 bestond . In die 

jaren hebben we 34 middelbare scholieren kunnen helpen. Op dat moment hebben we dat niet 

uitgebreid gevierd, maar dat is later ruimschoots ingehaald, met het concert van Yixin op 17 september. 

• Gedurende de tweede helft van het voorjaar werd duidelijk dat de familie He naar Nederland wilde 

komen. Het was duidelijk dat dit meer een familiebezoek zou worden, maar toch heeft de Stichting een 

muziekavond voor Yixin georganiseerd. Dit om mensen kennis te laten maken met Yixin en ook met het 

prachtige instrument dat ze bespeelt, de Guzheng.  

• Ook werd in dit jaar duidelijk dat een van onze bestuursleden wil stoppen met zijn werkzaamheden voor 

de Stichting. We zijn daarom op zoek gegaan naar vervanging. Geen makkelijke opgave, maar de 

Stichting is met een een goede opvolger in gesprek. Meer hierover in volgende nieuwsbrief. 

Dragons Business Club 
Stichting Eline was op 13 december 2018 te gast bij het Kerstdiner annex 

“Christmas Charity Event” van de Dragons Business Club in kasteel de 

Wittemburg in Wassenaar. De Dragons Business Club is een vereniging van “Chinese en Nederlandse 

ondernemers en professionals in Nederland die zaken doen met Chinezen in Nederland en/of in China” 

(www.dragonsbusinessclub.nl). Ieder jaar houdt deze vereniging een dergelijk evenement, waarbij een 

goede doelen-organisatie wordt uitgenodigd als het goede doel van het evenement. Dit jaar was dat 

Stichting Eline-de Cirkel is Rond, op voordracht van de bekende schrijfster Lulu Wang, bestuurslid van de 

Dragons Business Club. 

Wilma Leermakers gaf een korte presentatie over de geschiedenis en de 

werkwijze van Stichting Eline. Er werd een veiling gehouden (kavels ter 

beschikking gesteld door diverse organisaties, o.a. een retourvlucht 

Hongkong van Cathay Pacific, schilderijen van Jan Komen uit Schagen) 

en er was een loterij met mooie prijzen, waaronder een schilderij van 

Martin van Seijen uit Leeuwarden. Aan het eind van de avond werd de 

opbrengst voor Stichting Eline bekend gemaakt: 4126 euro! Hiermee kunnen we komend 2,5 jaar 3 leerlingen 

helpen om hun middelbare schoolopleiding af te maken.  

Eind 2019 zullen we 

wederom worden 

uitgenodigd om te vertellen 

wat we met het geld 

hebben gedaan. 

Dank aan Lulu Wang en 

Uling Hu van de Dragons 

Business Club voor een 

mooie avond en een geweldige donatie!   

 

 

         
Het moment dat het bedrag bekend werd gemaakt.  

€ 4128 is er opgehaald voor Stichting Eline de Cirkel is Rond 

 

       

 
Wilma Leermakers tijdens haar 

presentatie 

mailto:bestuur@stichting-eline.org
http://www.stichting-eline.org/
http://www.dragonsbusinessclub.nl/
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Lezingen  
Voortbordurend op het het programma “Spoorloos” uit 2017 stonden er in 2018  een aantal lezingen op het 

programma. Het blijkt dat het verhaal van Eline Kuijper, ook nog maanden na een tv-uitzending, nog reacties 

kan oproepen. Ook eerdere lezingen in de regio roepen vaak nog vragen op van 

andere clubs om ook voor hen een lezing te komen geven. Hierbij is Stichting Eline 

dan vaak nog aanwezig met een stand om Chinese cadeauartikelen te verkopen.  

De volgende lezingen zijn in 2018 gegeven door Eline Kuijper en/of Wilma 

Leermakers: 

10 januari - Lezing bij het Katholiek Vrouwen Gilde in Bovenkarspel. Eline Kuijper en 

Wilma Leermakers konden ieder hier hun verhaal vertellen over adoptie, contact 

met familie en later ook ondersteuning van middelbare schoolkinderen. Mooi om te 

zien is dat het verhaal van Eline veel bewondering oogst en ook dat ze openlijk 

vertelt over de leuke, maar ook minder leuke aspecten van het geadopteerd zijn. 

Een verhaal over verwachtingen en verlangens, maar ook reëel over moeilijkheden 

in communicatie en de grote cultuurverschillen. 
9 Maart - Stichting Meiling hield 

in De Bilt een avond over 

adoptie en zoektochten naar 

biologische ouders. Hiervoor 

waren een aantal gastsprekers 

uitgenodigd. 

Natasja Froger vertelde hier 

over haar programma “Met 

Open Armen”: hoe het 

gemaakt wordt, hoe er gewerkt 

wordt en vooral wat de 

samenwerking hierin is met de 

adoptieouders, maar ook met de adoptie vereniging. Dat deze uitzendingen niet over een nacht ijs gaan is 

duidelijk. Ook hier merk je de afwegingen en de integriteit waarmee het programma wordt gemaakt.  

Harm-Yun Zoet en Eline Kuijper vertelden beiden hun verhaal over zoeken naar geboorte-ouders in China. 

Twee verhalen die veel parallellen hebben, maar ook zo verschillend zijn. Dit heeft mede te maken met de 

leeftijd waarop beide jongeren hebben gezocht. Verwachtingen en gevoelens kun je niet uitschakelen. Het is 

dan ook duidelijk dat het verhaal niet eindigt als de zoektocht tot een positief uitslag 

heeft geleid, maar dat alles dan pas begint. Op veel vragen krijg je antwoord, er komen 

weer meer vragen bij, niet alle antwoorden zijn consistent en soms veranderen de 

verhalen ook. De moeilijkheden om contact te onderhouden, maar ook de cultuur die zo 

verschillend is, maken dat het contact niet altijd soepel verloopt. Toch geven beide 

jongeren aan dat ze blij zijn gezocht te hebben en dat er nu nog steeds contact is. 

Stichting Eline stond met een stand vol cadeauartikelen op de deze bijeenkomst. Voor 

ons geldt: “Alle kleine beetjes helpen”. Met de opbrengst kunnen we weer de jongeren 

op de middelbare school ondersteunen met een kleine studiebeurs. Het mooie van deze 

avond was dat er niet alleen geadopteerden uit China 

waren, maar ook uit andere landen. 

14 maart - Een bezoek aan het Katholiek Vrouwen Gilde 

in Juliadorp. Ook hier weer de combinatie van Eline 

Kuijper en Wilma Leermakers, die samen een lezing 

gaven. Tevens werden hier weer cadeauartikelen 

verkocht voor Stichting Eline. 

14 november - Deze avond werd georganiseerd door 

Passage, een christelijk-maatschappelijke 

vrouwenvereniging uit Wieringermeer. Een 

vrouwenbeweging die graag het verhaal van  Eline 

Kuijper wilde horen en vooral wat de impact is op ieders leven. Na wat kunst 

       
Eline Kuijper tijdens de Meiling avond op 9 maart. Ook stond Stichting Eline hier met een 

stand. Deze evenementen bieden ons de gelegenheid om ook geld voor de Stichting 

binnen te halen.  

 

  

   
  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 

in Julianadorp 

 

 
Lezing bij de 

Vrouwenvereniging “de  

Passage” in Middenmeer 

 

 
Eline Kuijper bij het Katholiek 

Vrouwengilde in Bovenkarspel 
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en vliegwerk -de apparatuur werkte niet helemaal goed; gelukkig kon een  voortvarende vriend van ons 

e.e.a. aan de praat krijgen- kon de avond starten. Eline Kuijper heeft hier haar ervaringen verteld wat het 

haar heeft gebracht om op zo’n jonge leeftijd contact met haar biologische familie te hebben, de mooie 

dingen maar ook waar je allemaal tegenaan loopt. Ook hier stond Stichting Eline met artikelen om te 

verkopen.  

Platform Grenzenloos Schagen 
Stichting Eline maakt deel uit van Platform Grenzenloos Schagen (www.grenzenloosschagen.nl), een 

vereniging van, momenteel, 10 goede doelen-organisaties uit de gemeente Schagen, die buiten Nederland 

actief zijn om de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties te verwezenlijken. Bevordering van onderwijs is 

één van deze doelstellingen. Het Platform is bedoeld om de leden te ondersteunen in het verwezenlijken van 

hun doelstellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat de leden ook elkaar helpen en elkaar van tips en 

goede ideeën voor fondsenwerving voorzien.  Een jaarlijks terugkerend evenement van het Platform is de 

“Wereldmarkt”, een goede doelen markt tegen het einde van het jaar, waarin de leden de gelegenheid 

krijgen om artikelen te verkopen en zo geld op te halen. Er is dit jaar gepoogd om de “Wereldmarkt” een 

nieuwe, meer succesvolle vorm te geven. Dat is helaas nog niet gelukt en  door omstandigheden heeft het 

zelfs in het geheel niet plaatsgevonden. Maar in 2019 gaan we er weer voor! 

Schoolbezoeken Fuling Senior High School  
In het voorjaar van 2018 werd de Senior High School in Fuling bezocht door 

onze twee jonge vrijwilligsters in China: Li Songqin en Wang Jin. Door 

omstandigheden kon Tina (Zhong Wenting), vanwege haar werk ditmaal niet 

mee. Gelukkig weten de 2 jongeren goed wat hen te doen staat. Ze hebben 

immers zelf in het verleden ondersteuning van de 

Stichting ontvangen. Ook zijn ze goed voorbereid door 

Tina en ze weten dus waar ze op moeten letten, hoe te 

handelen met de financiën en hoe de uitgegeven 

donaties te controleren  en hoe om te gaan met de 

vragenlijsten van de studenten.  

Songqin, die Engels studeert aan de universiteit in 

Chongqing, was best nerveus, daar dit de eerste keer was dat zij zelf de leiding had. 

Zowel Tina als het bestuur hebben echter het volste vertrouwen in deze jongeren. Dit 

semester hadden we 5 jongeren die afscheid gingen nemen van de Senior High 

School: Peng Cuidan(v),  Wang Yuhui (v), Yang Yuling (v), Chen Junzhi (m), Han Chanhong (m) en  Huang 

JIan (m). Huang Jian hebben alleen in zijn 3e leerjaar ondersteund. Zonder ondersteuning had hij zijn Senior 

High School niet af kunnen maken en had hij niet verder hebben kunnen studeren. Nu is hij gelukkig 

doorgestroormd naar de universiteit en hij wil Traditionele Chinese Geneeskunde gaan studeren.  

Wang Yuhui is aangenomen op de South-West University van Chongqing. Wilma Leermakers is hier in oktober 

ook nog geweest. Yuhui woont op de universiteit en zit met 4 jongeren op een kamer. Het is een vrij modern 

gebouw. Yuhui is tevens een van de nieuwe vrijwilligsters voor de Stichting. Yang Yuling zal in het nieuwe jaar 

ook tot onze vrijwilligsters gaan behoren. 

In september is Wilma Leermakers wederom de scholen gaan bezoeken, samen met Tina Zhong en Wang 

Yuhui. 

Aangezien het schooljaar net was begonnen, waren er vanuit de school nog geen nieuwe leerlingen 

aangemeld voor een studiebeurs. Meester Dai zou dit op school bespreken en leerlingen voorstellen als wij op 

school zouden zijn. In het schooljaar 2018/2019 hebben we nu nog 1 leerling over, Zhang Mengli. Zij zit nu in 

het 2e leerjaar. Mengli vertelt dat haar neef, die voogd over haar is, 3 kinderen ondersteunt. Dat zijn zijn eigen 

kind, Mengli en het zusje van Mengli. Haar neef geeft haar 600 Yuan per maand. Mengli had niet haar hele 

bedrag opgenomen. Afgesproken is dat ze het geld goed over de maanden verdeelt, zodat haar neef 

minder hoeft bij te dragen. Mengli is nog steeds een verlegen jonge vrouw.  

 
Zhang Mengli,in het midden, 

met haar klasseleraar en Wang 

Minghui, vrijwilligster 

 
Mr. Dai ontvangt de 

donatie voor het 1e 

semester 2018/2019 

http://www.grenzenloosschagen.nl/
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Nieuwe voorstellen 

Meester Dai kwam met  een voorstel van 2 jongens, Chuang Jiang en en Tan JianPing, en 2 meisjes, Pan Liju 

en Zhou Jirong. Zij zitten in het 1e  leerjaar van de Senior Highschool.  

Chuang Jiang is een jongen van 16 jaar. Hij woont met zijn ouders in Shituo town. Beide 

ouders wonen ver weg.  Zijn vader is boer. Hij verkoopt de opbrengst van het land aan de 

overheid, maar dit levert niet al te veel inkomsten op. Jiang woont in de weekenden bij zijn 

grootouders, omdat het reizen naar huis heel veel tijd vergt. Hij moet 1,5 uur met de bus en 

daarna nog 2 uur lopen. Door de week verblijft Jiang op school. Zijn tantes en ooms 

betalen de schoolkosten voor hem.  Jiang heeft ook nog een oudere broer, die 

gehandicapt is: hij kan niet praten, wel horen. Dit heeft hij opgelopen ten gevolge van 

vaccinaties in zijn jeugd.  

Jiang’s lievelingsvakken zijn wiskunde, chemie en fysica. Tijdens het toelatingsexamen voor 

de Senior High School heeft hij een heel goede score gehaald: 620 punten. 

 

Tan JianPing is een jongen van 14 jaar. Zijn beide ouders zijn overleden. Zijn vader overleed 

toen hij 3 jaar en zijn moeder toen hij 5 jaar oud was. Hij woont nu bij zijn oom, een oudere 

broer van zijn vader. Ook zijn oma woont bij de oom in huis. JIanping heeft nog een 

oudere zus van 22. Zij woont in Chongqing. Hij weet niet waar ze woont en wat voor werk 

ze doet. Zijn oom woont in Nantuo. Die heeft geen baan maar werkt af en toe parttime, 

zijn inkomen is niet stabiel. De grootmoeder heeft geen inkomen.  Voor JianPing is de 

reisafstand naar huis ruim 2 uur met de bus.  

Het favoriete vak van Jianping is aardrijkskunde. Hij wil het geld dat hij krijgt gebruiken voor 

levensonderhoud op school en school spullen.  Ook hij had scoorde goed voor de toelatingstesten voor de 

Senior High School: 691 punten. 

 

Pan Liju is een meisje van 15 jaar. Zij is enig kind. Haar vader werkt in een fabriek aan de 

productielijn en haar moeder werkt op het land. In de eerst instantie hadden we twijfels of we 

haar moesten ondersteunen, maar na overleg met meester Dai kwam naar voren dat de 

moeder van Liju diabeet is en medicijnen nodig heeft. Dit moeten ze zelf betalen. Daar deze 

kosten erg op het inkomen drukken en daardoor het betalen van de schoolkosten een 

probleem werd , is Liju door meester Dai  aan Stichting Eline voorgesteld voor een studiebeurs.  

Haar lievelingsvakken zijn wiskunde en aardrijkskunde. Haar toelatingsscore tot de Senior High 

School was 729 punten. 

Zhou Yirong is een meisje van 16 jaar. Ze woont bij haar grootouders. Haar moeder heeft 

het gezin verlaten na haar geboorte. Men weet niet waar ze woont of wat ze doet. Haar 

vader werkt en woont in Guangzhou. Hij komt eens in de 2 jaar naar huis. Oma woont in 

Sihe, op ruim 3 uur van Fuling. Ze moet minimaal 2 bussen nemen om thuis te komen. Haar 

vader betaalt wel het schoolgeld, maar daardoor zijn er ook weinig mogelijkheden meer 

voor hem om tussentijds naar huis te komen. Yirong wil graag haar taalkennis verbeteren en 

later op een kantoor gaan werken in de stad. 

Haar lievelingsvak is geschiedenis.  Tijdens de 

toelatingstesten haalde ze een score van 713 punten. 

 

We hebben begrepen dat het maximum aantal 

te behalen punten bij toelatingstesten rond de 

750 ligt. Een hogere score betekent dat je op 

een betere Senior High School kunt komen en 

later ook op een betere universiteit. Als Stichting 

geven we altijd aan dat het niet nodig is dat de 

jongeren een hoge score hebben, maar dat ze 

wel de intentie moeten hebben om door te 

willen leren en een goede inzet moeten tonen.  

 

 

 

 

 
Leerlingen schooljaar 2018/2019:  

Zhang Mengli, Pan LiJu, Wilma 

Leermakers, Tan JianPing, Zhou 

Yirong, Wang Minghui, Wenting 

Zhong en Chuan Jiang 

 
Wilma Leermakers en Wenting 

Zhong in gesprek met Pan LiJu en 

Zhou Yirong 
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We hebben veel vertrouwen in deze jongeren. Gedurende de maanden na het bezoek heeft Wilma al een 

aantal keer schriftelijk contact met hen gehad. Meestal in het weekend, omdat door de week de jongeren 

op school hun mobiel niet mogen gebruiken. We communiceren via WeChat, een social media app, gericht 

op China. Dit is te vergelijken met Facebook en Messenger. 

Schoolbezoek Ciyun Middle School, Jiangjin, Chongqing  
Sinds het najaar van 2016 ondersteunt Stichting Eline ook een 

jongere op de middelbare school in Ciyun.  

Ren Lin ging toen naar het 1e leerjaar van de lagere 

middelbare school in Ciyun. We hebben haar 

leren kennen via mevrouw Weichao Zhong 

van de Chinese Vrouwenvereniging in 

Arnhem,. Met haar zijn we in 2017 naar de 

school van Ren Lin gegaan en hebben een 

bezoek gebracht aan haar huis.  

In schooljaar 2018/2019 willen we haar 

wederom ondersteunen, samen met de Chinese Vrouwenvereniging in Arnhem. Wilma 

Leermakers is samen met He Lu en Xie Lin, zus en zwager van Eline Kuijper, naar de school 

gegaan. Ren Lin doet het goed op school. Momenteel zit ze in het 2e leerjaar. In de gang 

van de school hangen de de foto’s van leerlingen die goed presteren. Haar foto hangt er 

ook bij.  

Met één van haar leraren, mevrouw Zheng Hong, hebben we contact via WeChat. Zo 

krijgen we te horen hoe het met Renlin gaat. We zijn heel blij met dit contact. Evenals op 

de Fuling Senior Highschool, beheert ook hier een leraar de gelden van de studiebeurs. We 

hebben in oktober een donatie gedaan voor het gehele jaar. In maart horen we via 

mevrouw Weichao Zhong hoe het met haar gaat als zij Renlin gaat bezoeken. We hebben 

ook via de lerares een aantal video’s ontvangen van uitvoeringen op de school, waarin 

Renlin aan het dansen was.  

Bezoek familie He aan Nederland   
In het eerste kwartaal van 2018 lieten de zussen van Eline Kuijper weten dat ze graag dit jaar naar Nederland 

zouden willen komen. De familie Kuijper, en met name Eline, hebben altijd gehoopt dat vader en de zussen 

van Eline een keer naar Nederland zouden willen komen, maar dit kwam toch als een verrassing.  

Er moest heel veel geregeld worden, te beginnen met de periode waarin de familie kon komen. Uiteindelijk 

stond de datum vast en ook wie er zouden komen: Vader He Xiuwen, He Yixin en He Lu en haar zoontje 

Longlong konden naar Nederland komen. Moeder Wang Minghui zou thuis blijven bij de jongere kinderen 

Yugui en Quilin. Het zou te duur worden om iedereen te laten komen. De zoon van 

Lu kon niet thuis blijven omdat ze niet bij 

familie inwoont. Haar schoonmoeder 

woont in een andere provincie. Daarbij is 

Longlong nog nooit zonder zijn moeder 

geweest. 

Het visum kon gelukkig aangevraagd 

worden bij het Hongaars Consulaat in 

Chongqing. Hiervoor behoefde dus niet 

ver te worden gereisd. Het Hongaars 

Consulaat in Chongqing geeft voor West-

China visa af voor het Schengengebied, 

waaronder Nederland.  Het adres is van 

het consulaat is: China, Chongqing, 

Yuzhong, Minsheng Rd, 235号海航保利国际

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

 
 

 
Thuis bij Ren Lin en 

Renlin met haar 

oma, moeder van 

haar vader 

     
Wilma Leermakers en Ren Lin op school 

 

 
Schiphol, 9 augustus 

2018, vlnr, Mitchel 

Campfens, Yixin, Eline, 

Lu en Longlong, Xiuwen 

en Jim Kuijper 

 
Ontmoeting op Schiphol, eindelijk naar 11 jaar 

voet op Nederlandse bodem 

 

mailto:mission.ckg@mfa.gov.hu
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9 tot en met 22 augustus 2018 

9 augustus in de avond: eindelijk konden 2 families, die 11 jaar geleden elkaar voor het eerst ontmoetten in 

China, elkaar in de armen sluiten in Nederland. He Xiuwen, He Yixin, He Lu en Xie Longlong landden in 

Nederland. Voor Xiuwen en Yixin was het de eerste keer dat ze vlogen en dan nog wel naar Europa. Lu heeft 

in China al gevlogen vanwege de afstand waarop haar schoonouders wonen. Een hele ervaring voor 

iedereen. Ook voor de familie Kuijper was het spannend: hoe zou de familie He het vliegen ervaren en het 

overstappen? Gelukkig is er een goede verbinding vanaf Chongqing naar Amsterdam via Helsinki: een klein 

vliegveld, gemakkelijke overstap en voldoende tijd. 

De familie He kwam aan met een koffer vol met sloffen, gemaakt door Wang Minghui, de biologische 

moeder van Eline Kuijper. Die  werden uitgedeeld aan de Nederlandse familie van Eline. De familie is twee 

weken in Nederland geweest en hebben natuurlijk veel leuke dingen gedaan in deze periode.  

Overzicht bezoek van de familie He aan Nederland  
• Bezoek aan de familie Kuijper in Hengelo (de familie van Jim) 

• Bezoek aan de familie Leermakers in Brabant (de familie van Wilma) 

• Bezoek aan familie Campfens in Kolhorn (de familie van Mitchel, de 

vriend van Eline) 

• Bezoek aan de Efteling 

• Naar het strand in Callantsoog 

• Kaasmarkt in Alkmaar 

• Naar Volendam 

• Naar Amsterdam, een rondvaart door Amsterdam gemaakt 

• Eten in Amsterdam bij Sichuan, het enige “echte” Chinese restaurant 

• Naar het Zuiderzeemuseum 

• Naar Giethoorn en Bataviastad met Weichao Zhong en Martine He van 

de Chinese Vrouwenvereniging in Arnhem 

• Studio opnames gemaakt van Yixin op de Guzheng 

• Concert van He Yixin en Maaike de Wijs in de Cultuurkoepel in Heiloo 

 

 

 

 

 

 

        
Bezoek aan Kolhorn en het strand.  De 3 vaders, He Xiuwen, Ruud Campfens en Jim Kuijper 

 

 
Kaasmarkt Alkmaar en Volendam 

                           
De Efteling 
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17 augustus: Concert He Yixin in de Cultuurkoepel te Heiloo 

Yixin had aangegeven om te willen optreden in 

Nederland. Na de mogelijkheden hiervan te hebben 

geïnventariseerd kwamen we tot het plan om een 

concert voor haar te organiseren. Haar eigen eerste 

idee was om in de buitenlucht te spelen. Echter, met 

het mindere weer en een instrument als de Guzheng 

was dit niet uitvoerbaar. Gelukkig konden we op wel 

terecht in de Cultuurkoepel in Heiloo, een mooie 

locatie met goede akoestiek. Het werd een 

gezamenlijk concert met Maaike de Wijs, sinologe uit 

Heiloo, die ook de Guzheng bespeelt. In de week voor het concert zijn ze 

druk bezig geweest met repeteren. Dit heeft tot een mooi resultaat geleid. 

De opkomst was goed. Geen groot gezelschap, maar wel heel intiem, ruim 

50 mensen waren aanwezig. Mensen kwamen niet alleen om de familie te 

ontmoeten maar ook om te horen wat de mogelijkheden van de Guzheng 

zijn.  De presentatie was in handen van de heer Afif uit Heiloo. 

He Yixin heeft veel indruk gemaakt met haar muziekspel. Het is 

indrukwekkend hoe ver Yixin in haar opleiding is gekomen. Het heeft haar 

heel goed gedaan om  dit te kunnen tonen aan het Nederlandse publiek. 

Op het eind vertelde ze dan ook hoe blij ze is geweest met de hulp die ze 

vanuit Nederland heeft gekregen.  

Tijdens deze avond was er ook een presentatie van Thee op Maat, een 

theeproeverij op de Chinese manier. Een mooie combinatie met elkaar, zie 

ook: http://www.theeopmaat.com/ 

Al met al een mooie, indrukwekkende avond vooral voor He Yixin. Zij is niet 

alleen een veelbelovende guzheng  lerares, maar ook als soliste heeft ze 

een goede indruk achtergelaten. 

En, ook niet onbelangrijk, de concertavond heeft met een positief saldo bijgedragen aan de financiën van 

Stichting Eline. Een mooier 10-jarig jubuleum hadden we ons niet kunnen wensen!!!!!! 

Ervaringen van de familie He 

De familie vond Nederland een mooi land, klein vergeleken met China. Wel een duur land, een ijsje kost al 

gauw 20 RMB, ongeveer 2 euro, wat voor hen veel is. Ze wilden graag zelf gaan reizen, maar dat hebben we 

ze voor nu toch maar afgeraden. Dat komt een volgende keer wel. 

Uit eten in het Chinese restaurant Sichuan in Amsterdam vonden ze heel leuk, maar héél 

duur. Voor zoveel eten betaal je in China toch veel minder. Maar het smaakte 

voortreffelijk. 

Yixin heeft genoten van het optreden in de Cultuurkoepel in Heiloo. Ze was zo trots om 

op te mogen treden in Nederland. 

Wel vond de Yixin en Lu dat het “gewone” Nederlandse eten erg calorierijk was. Als ze 

hier zouden wonen zouden ze veel aankomen.  

Tenslotte vond de familie het fijn om vele familieleden van hun dochter Eline in 

Nederland te hebben mogen ontmoeten.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       
 Zuiderzee Museum 

 

http://www.theeopmaat.com/
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Donaties en nalatenschap 
Het is mogelijk om geld aan een goed doel te schenken met volledige aftrekbaarheid, zonder drempels, voor 

de Inkomstenbelasting. Dit moet u via de Belastingdienst regelen. OP de website van de Belastingdienst kan 

men een een formulier downloaden, dat ondertekent moet worden door zowel de schenker als de 

ontvanger. De overeenkomst gaat men aan voor de periode van 5 jaar. Hierna moet er een nieuwe 

verklaring worden opgesteld.  

De website van de Belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/ 

Ga daarna naar “Periodieke giften” en vervolgens naar “Overeenkomst periodieke giften”. 

 

In een tijd dat er steeds minder kerstkaarten worden verstuurd willen mensen vaak het bespaarde geld aan 

een goed doel geven. We hopen dat jullie door onze verhalen geïnspireerd worden om aan Stichting Eline-

de Cirkel is Rond te doneren. Alvast onze hartelijke dank daarvoor. 

Wensen 2019 
2018 loopt al op zijn einde. Wij wensen iedereen een gezond en succesvol jaar. En ook een vreedzaam jaar. 

Dat we mogen blijven samenwerken met elkaar en open staan voor elkaars anders zijn, dat we elkaars 

gewoontes respecteren en met een frisse blik naar iedereen om ons heen kunnen kijken.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Eline-de Cirkel is Rond: 

Bestuur: Wilma Leermakers, Donn Knoll, Henk Meijer 

Vrijwilligers: Jim Kuijper, Maaike de Wijs, Ria Bakker, Qing Cuifang, 

(Tina)Zhong Wenting, Wang Jue, Li Songqin, Wang Jing en Wang Yuhui 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/

