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Familie Visser in China

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen verblijft de familie Visser sinds eind maart in China en werken hier mee  bij Huize 
Joyce. Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van  het reilen en zeilen in China.

你好！ Nǐ hǎo!

Aangekomen!
Na een lange maar goede reis werden we opgewacht en opgehaald door H en M ?????. 
Onze kinderen keken hun ogen uit tijdens de autorit van G. airport naar ons nieuwe 
onderkomen. Veel drukte in het verkeer, kleine motoren met hoog opgestapelde 
producten. Enorme veewagens die toeterend een weg probeerden te banen door de 
drukte. Tussen deze dagelijkse verkeersdrukte door waren wij nu bijna gearriveerd op 
onze eindbestemming. We waren blij verrast met ons appartement. Een prima plek om 
zowel als gezin te verblijven als een dagbesteding op te zetten in een ruimte die zich daar
prachtig voor leent. We zeiden onmiddellijk tegen elkaar: “deze plek is voor ons gereserveerd .”

Na een goed weerzien met M. en haar man (???) zijn we in week 2 gestart met alle geplande activiteiten waaronder de dagbesteding. 
Vanuit NL hadden we al meerdere materialen meegenomen zodat we direct van start konden gaan.
Inmiddels hebben we rond de 18 kinderen in de week voor dagbesteding. De kinderen zijn razend enthousiast. Wanneer ze hier de deur 
binnen komen, lopen ze meteen naar de dagbestedingsruimte toe en gaan direct aan de slag.  
De kinderen zijn onder verdeeld in 5 groepen verdeeld over 3 middagen.

Waarom dagbesteding?
Binnen het project van Huize J - J of a j Life- worden er verschillende takken van verzorging aangeboden:
- Dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, kleding en natuurlijk een dak boven het hoofd.
- Medische zorg
- Scholing
 
Een doorgroeimogelijkheid naast de scholing is er nog niet echt. Vandaar dat we gestart zijn een pilot te draaien wat betreft dagbesteding.
Binnen dit project zit een behoorlijke groep kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Het leek ons het mooiste wanneer deze kids 
tegelijk creatief, maar ook productief bezig kunnen zijn. Dit is uitgemond in ons project ‘Made with Joy’. Gemaakt met plezier!

Made with Joy
De producten die hier deze periode gemaakt worden kun je kopen! De opbrengst hiervan gaat naar de
 kinderen toe die deze producten hebben gemaakt. Zo werken ze, verdienen ze en kunnen ze hun eigen geld 
besteden voor bijvoorbeeld een buskaart, magazine of iets anders. Zo genereren de kinderen, weliswaar 
in het klein, hun eigen inkomsten. Een eigen zakcentje om voor zichzelf te besteden. 

De producten zijn herkenbaar aan het logo dat u hiernaast ziet. In de volgende nieuwsbrief komt er meer info over welke producten er 
aangeboden worden en waar je ze kunt bestellen.

再见  Zàijiàn!

Niels, Jacoline, Joah en Lynn Visser



Enkele foto’s vanuit China:
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Contactgegevens

Runforjoyce.nl facebook.com/RunForJoyce                                 Stichting Run for Joyce

Info@runforjoyce.nl twitter.com/run4joyce

Stichting Run for Joyce heeft een ANBI-verklaring. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.
IBAN: NL85 RABO 0365 1768 50                         KvK-nummer: 60008466                                                       RSIN: 853729335
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