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Inpakken en wegwezen!

Omdat er zoveel dingen m.b.t. Mooncake Foundation en het kindertehuis in Yulin praktisch uitgevoerd
gaan worden dit jaar en het volgende jaar, heb ik, Marlies, samen met mijn partner en grootste fan,
Marcel, besloten dat ik wat dichter bij de roots van de Mooncake Foundation wil zitten..
Dat is een van de redenen dat ik een 1-jarig contract heb getekend bij mijn voormalig werkgever in Yulin:
Yulin University. Ik zal daar 2 semesters Engelse les gaan geven en de rest van mijn tijd besteden aan de
Mooncake Foundation.
Op deze manier kan ik Ma ZhenZhen, onze nieuwe lokale assistente, begeleiden en helpen met het
uitwerken van haar nieuwe baan, de eerste vrijwilligers en stagiairs/afstudeerders kunnen persoonlijk
opgevangen en begeleid worden, het registreren als non-profit kan van start gaan en afgerond worden
zonder tijdsdruk, het begeleiden en controleren van het pleegzorgprogramma kan ik samen met Ma
ZhenZhen doen, er is continuïteit in de samenwerking met het kindertehuis evenals met de lokale en
landelijke contacten en ook kan ik dan weer vrijwilligers gaan werven op de Universiteit en onder de lokale
bevolking. Er is nog veel meer te doen, maar dit zijn wel zo’n beetje de belangrijkste punten…
Collega’s en studenten in Yulin waren blij verrast te horen dat ik weer een jaar ben hen kom wonen en
werken en een aantal heeft al aangegeven ook graag bij de Mooncake Foundation betrokken te willen
worden. Vele vliegen in 1 klap!
Zoals eerder gezegd is e.e.a. natuurlijk in overleg met mijn partner geregeld en heb ik wel moeten
beloven tijdens de Chinese wintervakantie (januari-februari) terug te komen naar Nederland. Dat is dan
ook de reden dat de artsen van het kinderziekenhuis in Yulin naar alle waarschijnlijkheid in januari
(mee)komen.
Natuurlijk houd ik jullie op de hoogte via de website, maar ik zal ook weer actief worden op mijn blog:
www.tantetoedeloe.nl (in het Engels – en misschien ook in het Nederlands -) en bulkmail (Nederlands)
rond gaan sturen.
Mijn blog is voor iedereen te openen; voor de bulkmail kun je je aanmelden via:
tantetoedeloe@hotmail.com.
Het geplande vertrek staat op 26 augustus. De lessen beginnen maandag 29 augustus….

TOEDELOE!
ZAI JIAN!
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