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DE PROJECTEN VAN WERELDKINDEREN: CHINA

Kinderen met handicap
blijven bij ouders 

dankzij Liming Project
TEKST ARNOUD KLUITERS     FOTO’S ARCHIEF WERELDKINDEREN

Wereldkinderen
Ieder kind heeft recht op een
thuis. Vanuit dat motto komt
Wereldkinderen mondiaal op
voor de rechten en het wel-
zijn van kinderen zonder
ouderlijke zorg. Doel is te
voorkomen dat zij moeten
opgroeien buiten de bescher-
mende omgeving van het
eigen gezin. Zijn ze hun thuis
kwijtgeraakt, dan wordt inge-
zet op een terugkeer naar de
biologische familie of in elk
geval een pleeggezin in de
eigen gemeenschap. Wereld-
kinderen ondersteunt projec-
ten in Burkina Faso, Zuid-
Afrika, Ethiopië, Kenia,
Colombia,  Filipijnen, India,
China en Thailand. Wereld-
kinderen werkt daarbij met
vier thema’s: een sociaal
vangnet voor kwetsbare
gezinnen, sociaal-economi-
sche versterking van gezin-
nen, terugkeerprogramma’s
naar de eigen familie en een
vervangend thuis in eigen
land. De thema’s lopen op
projectniveau in de praktijk
vaak in elkaar over.  

Kijk voor meer informatie
over de projecten op
www.wereldkinderen.nl.

Liu Yulu (5) was nauwelijks één jaar oud, toen haar
wanhopige ouders aanklopten bij het Liming Family
Rehabilitation Centre nabij Xingtai, een stadje in het
noordoosten van China. Hun dochter werd geboren
met het cerebrale parese-syndroom (CP). De herse-
nen geven dan niet de juiste spanning door aan de
spieren en laten spieren niet op de juiste manier
samenwerken. Armen en benen doen daarom niet
wat er wordt verwacht.
Al in haar eerste levensjaar liep Liu Yulu een flinke
ontwikkelingsachterstand op. Ze kon nog maar net
rollen. Zelfstandig zitten lukte nog niet en kruipen
evenmin. Het echtpaar was bij het Liming Centre aan

het goede adres. Al in 1989 werd de organisatie opge-
richt, toen nog als tehuis voor gehandicapte kinderen.
In het plattelandsgebied heerst veel armoede, de
levensstandaard is er laag en voorzieningen zijn nau-
welijks aanwezig.
Een gehandicapt kind in huis zet de situatie nog meer
onder druk. Er is gebrek aan scholing en een dure
behandeling of duur revalidatieproces is een financiële
aanslag op de ouders. Ook schaamte speelt een
belangrijke rol in de Chinese samenleving. Hierdoor
werden vooral in het verleden – en in mindere mate
ook nu nog - veel kinderen te vondeling gelegd.

Therapeuten
Het centrum heeft zich de afgelopen drie decennia ver-
der ontwikkeld. In 2006 werd een bijbehorend revali-
datiecentrum opgericht, waarna in 2015 een school
volgde voor de aanwezige kinderen van zes tot veertien
jaar. Nu biedt Liming Centre steun aan bijna honderd
kinderen, waarvan ongeveer de helft naar school gaat.
Ze kunnen terugvallen op ongeveer 45 nonnen. Zeven
daarvan zijn gespecialiseerd onderwijzer, negen zijn
therapeut. Ook krijgt de organisatie steun van een
handvol vrijwilligers. Zij zijn geen nonnen. 

“De leraren en therapeuten zijn professioneel ge -
schoold in Italië”, zegt directrice Limin Yang. “Ze heb-
ben een ruime ervaring opgebouwd met het opvan-
gen van deze kinderen en geven onder andere
fysiotherapie en logopedie. Met gerichte oefeningen
leren ze de kinderen met hun handicap om te gaan.
Zo verbeteren ze bijvoorbeeld hun motoriek of
geven oefeningen om beter te kunnen praten. Op de
school bieden ze specialistisch onderwijs aan.” Dank-
zij die aanpak leren de kinderen een zo normaal
mogelijk leven te leiden. “Waarbij we het uitgangs-
punt hanteren om hen juist bij hun eigen familie en
anders bij een pleeggezin betrokken te houden.”

Na tien jaar stopt Wereldkinderen medio 2020 met de financiële steun aan het Liming Kinder -
revalidatieproject in China. Het revalidatiecentrum en schooltje begeleidt bijna honderd kinderen
met een handicap. Ze leren er vaardigheden om zelfredzamer te worden. Steeds meer zijn de
ouders ook betrokken. 
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Langzaam, maar gestaag leerde Liu Yulu in de afgelopen vier
jaar lopen. Na een paar maanden één op één begeleiding kon
ze een paar seconden zelfstandig zitten. Later lukte het haar
ook om te kruipen. Daarna kon ze op haar knietjes zitten. Zo
verplaatste ze zich een paar meter door de sobere, maar
sfeervol ingerichte oefenruimte. Onlangs boekte het meisje
een volgende overwinning: zonder ondersteunende hulp
loopt ze inmiddels enkele meters in het rond. Waar Liu Yulu
dertig jaar geleden een onzekere toekomst was ingegaan,
heeft ze haar aandoening nu enige plaats kunnen geven, in
de warme omgeving van haar familie en begeleiders. Haar
revalidatie blijft alle aandacht vragen, maar geleidelijk aan zal
ze steeds zelfstandiger worden.

Binnenkort gaat ze naar school en dat is voor kinderen als
zij een bijzondere stap. Reguliere scholen zijn weliswaar ver-
plicht om kinderen met een handicap een plek aan te bieden,
maar in de praktijk gebeurt dat meestal niet. Gelukkig kun-
nen ze in het Liming Centre terecht, waar ze vooral worden
getraind om zelfredzamer te worden. 
Ze leren zich aan te kleden, zelf te eten en mee te doen tij-
dens een uitje. Is het kind zwaarder gehandicapt, dan zijn er
bijvoorbeeld oefeningen om de mond te trainen, zodat het
kind met een hulpmiddel nieuwe dingen kan leren, zoals
figuurtjes en vormpjes maken van kralen, die verkocht kun-
nen worden. Ondanks de soms beperkte vaardigheden
wordt ieder kind getraind om meer zelfvertrouwen te krij-
gen en zelfstandiger te worden. 
Waar mogelijk krijgen leerlingen reken- en taalonderwijs en
leren ze Engels. Bovendien krijgen ze kookles, leren ze bood-
schappen doen en hoe ze met de bus kunnen reizen. Ook al

komen de kinderen uit arme gezinnen, veel is erop gericht
om hen later in de maatschappij te laten integreren. Dat die
benadering werkt, toont de jaarlijkse overstap van enkele kin-
deren naar leerboeken van het regulier onderwijs.

Veranderde houding
Vergeleken met drie decennia terug ziet Limin Yang een
sterk veranderde houding bij veel ouders. “Destijds over-
heerste de wanhoop. Ze wisten zich geen raad met hun
gehandicapte kind. Hier zagen ouders hoe hun zoon of doch-
ter werd opgevangen en begeleid. Sommigen ouders
schaamden zich voor hun kinderen. Ze wisten niet hoe van

hen te houden. Maar ze zagen hoeveel tijd en aandacht we
aan hun kind besteedden. Wij, die geen ouderlijke band
ermee hebben, gaan met liefde en geduld met alle kinderen
om. Dat verraste ze. Als wij dat al kunnen, beseften ze voor
het eerst, dan zouden zij als ouders dat toch ook moeten
kunnen? Ieder mens is waardevol, geven we mee.”
Lang niet alle aanwezige kinderen wonen in de buurt van het
centrum. Als de situatie erom vraagt, verblijven ze op werk-
dagen intern. In de weekenden gaan ze vervolgens naar huis.

‘Het aantal 
te vondeling-leggingen is
sinds 2006 met ongeveer 

dertig procent gedaald’
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Indien mogelijk verblijft een ouder bij het kind in het
centrum. De ouder wordt dan betrokken bij de acti-
viteiten.
Dankzij de gerichte en intensieve begeleiding keren
veel kinderen na een tijdje weer huiswaarts. Afhanke-
lijk van de ernst van de situatie is soms langer onder-
steuning nodig. Eenmaal thuis nemen de ouders de
taken over en begeleiden hun kind verder. Daarna zijn
de volgende kinderen op de wachtlijst aan de beurt
om geholpen te worden. “Het project werpt zijn
vruchten af, zegt Limin Yang. “Het aantal te vondeling-
leggingen is sinds 2006 met ongeveer dertig procent
gedaald. Deels heeft dit te maken met het be ëindigen
van de een kind-politiek in China. Ook begint de maat-
schappij schoorvoetend in te zien dat je een kind met
een handicap wel degelijk met liefde en vertrouwen
onder je hoede kunt nemen.” 

Dat constateren niet alleen de betrok-
kenen in het centrum zelf, maar ook
erbuiten. “De kinderen gaan naar buiten,
spelen in het park en bezoeken reguliere
scholen, waar leeftijdsgenoten elkaar
ontmoeten. Ook treden ze soms op bij
speciale evenementen”, zegt Limin
Yang. “Dan kunnen ze zich als volwaar-

dige mensen laten zien in de gemeenschap en er meer
bewustzijn creëren. Waar deze kinderen vroeger op
straat belachelijk werden gemaakt, krijgen we nu posi-
tieve reacties. We ontvangen donaties en geleidelijk
aan vormt zich een netwerk van organisaties die aan-
dacht en hulp bieden.”

Stichting Kinderwelzijn China
De gezinsgerichte aanpak van het Liming Centre was
ruim tien jaar geleden reden voor Wereldkinderen om
het project te ondersteunen. Daarbij werd de hulp
ingeschakeld van Stichting Kinderwelzijn China. Deze
Nederlandse projectgroep bestaat uit vijf vrouwen,
waarvan er vier moeder zijn van een geadopteerd,
Chinees kind. “We voelen ons verbonden met China
en doen graag iets terug voor het moederland van
onze kinderen”, zegt secretaris en penningmeester
Joke Menger.
In 2011 bezocht zij het centrum voor de laatste keer,
samen met collega Alies Vermeulen. Over een jaar
hoopt ze er de volgende reis naartoe te maken. Des-
tijds waren zij onder de indruk van de optimistische
sfeer in het centrum. In de jaren daarna bezocht
Wereldkinderen het project meerdere malen om met
eigen ogen te zien met welke gedrevenheid de zusters
veel kinderen met een handicap helpen. 
Dit voorjaar bracht een vriendin van Jokes dochter
een bezoek aan het centrum. Ook zij was – ondanks
de sobere omstandigheden – erg onder de indruk van
de positieve sfeer. Ze heeft er nieuwe foto’s gemaakt
die de stichting kan gebruiken om geld in te zamelen.
Het Liming Project ontvangt namelijk geen overheids-
subsidie. 

“Via Wereldkinderen hebben we begin dit jaar twee-
duizend euro overgemaakt. Dat geld zamelen we in
met de verkoop van producten via onze website,
dankzij schoolprojecten, onze kraam op een kerst-
markt en Muziek in de Tuin, een charity-evenement in
Westervoort.”
Alle bijdragen helpen, besluit Limin Yang: “Op dit
moment kunnen we dankzij alle steun de inrichting
van het gebouw aanpassen. Hierdoor ontstaat er extra
ruimte voor de leraren om aan meer kinderen les te
geven. Meer plek dus, dit verkleint de wachtlijst. Zo
blijven we ons ontwikkelen.” ■
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Aflopend project 

Na ruim tien jaar stopt Wereldkinderen in juni 2020 met de financiële steun
aan het Liming Kinderrevalidatieproject. “Met 20.000 euro voor twee jaar
dragen we voor een laatste keer financieel bij”, zegt projectcoördinator Patri-
cia Nieuwenhuizen. “Volgend jaar stoppen we hiermee. Nieuw beleid is om
alleen nog te doneren aan de vijf landen waaruit we ook kinderen blijven
adopteren: Thailand, Colombia, Filipijnen, Burkina Faso en Zuid-Afrika. Adop-
ties uit China worden op dit moment afgebouwd. De donateurs die specifiek
aan projecten in China doneren zullen we op de hoogte houden van hun dona-
ties. We ondersteunen Liming in het vinden van nieuwe financiers voor hun
activiteiten.”
Stichting Kinderwelzijn China gaat wel door met haar steun aan het Liming
Project. Joke Menger: “Het is jammer dat de prettige samenwerking gaat
stoppen, maar na al die jaren weten we goed hoe we hen kunnen helpen. Onze
financiële steun zal de mensen daar rechtstreeks bereiken.” Voor meer infor-
matie: www.kwchina.nl.

‘De maatschappij begint in te zien dat je een
kind met een handicap wel degelijk met liefde
en vertrouwen onder je hoede kunt nemen’


