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Alle het goede komt langzaam en in West-China nog langzamer. Mede met geld van
Pleegzorg Xining van Wereldkinderen heeft het tehuis in Xining flinke stappen
kunnen zetten. Vondelingen met een handicap vinden een liefdevol thuis bij
pleeggezinnen. Gezinnen met een gehandicapt kind kunnen een beroep doen op het
Rehabilitation Center voor gespecialiseerde zorg en onderwijs op maat.
Tegelijkertijd maakt ons bezoek duidelijk dat er nog heel wat nodig is om dit aanbod
ook in de toekomst voor kinderen en gezinnen bereikbaar te houden. Een overzicht
van de stand van zaken.
Find a family for the child and not a child for a family. Dat is het uitgangspunt van het
pleegzorgprogramma van het tehuis dat in 1998 van start ging. Families krijgen een toelage om
een vondeling, meestal met een handicap, in het gezin op te nemen. De gedachte hierachter is dat
opgroeien in een gezinssituatie veel beter is dan opgroeien in een tehuisomgeving. Pleegzorg is er
in soorten en maten. Zo vangen sommige families een kind op dat op de wachtlijst voor een
adoptie staat en weer andere gezinnen nemen een kind langer in huis. In tweederde van de
gevallen blijft de pleegmoeder thuis voor het kind. Dat betekent dat de moeder niet werkt of niet
meer werkt (bijvoorbeeld omdat ze al ouder is). In de andere gevallen werkt de moeder parttime
en is bijvoorbeeld ook de vader in staat een of meer dagen de zorg op zich te nemen.
Social workers moedigen gezinnen aan zich aan te melden als pleeggezin. Ook zorgen zij voor
plaatsing van het kind en begeleiding van de gezinnen. Daarnaast organiseren zij allerlei
activiteiten voor de pleegouders, zoals de verkiezing van de pleegouder van het jaar en lunches, en
bieden zij ouders ondersteuning door het organiseren van speciale workshops (parent support).
Op dit moment vangen 27 gezinnen in totaal 38 kinderen op.
Een aantal gezinnen heeft dus meer pleegkinderen. Van de
kinderen gaan er 7 naar de kleuterschool, volgen 3
basisonderwijs en nog eens 2 kinderen gaan naar speciaal
onderwijs. De rest is te jong of niet in staat om naar school te
gaan. Vanaf de start tot nu zijn er in totaal 203 kinderen in
pleeggezinnen opgevangen. Nog een leuk cijfer: de sociale
workers brachten sinds 2002 in totaal 4.376 bezoeken aan
gezinnen.
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Helaas zijn er nog steeds onvoldoende pleeggezinnen om alle kinderen in het tehuis die voor deze
opvang in aanmerking komen op te vangen. Het aantal pleeggezinnen daalt. Waren er op het
hoogtepunt 60 gezinnen, nu is dit aantal teruggelopen tot 27. Dit heeft verschillende redenen.
Voor een aantal gezinnen is het steeds weer afscheid moeten nemen van een kind gewoonweg
emotioneel te zwaar. Daarnaast is er niet genoeg deskundig personeel in het tehuis om alle
families te begeleiden. Een andere belangrijke reden is dat de toelage van de overheid, hoewel die
de afgelopen jaren flink is gestegen, voor een aantal gezinnen toch onvoldoende is om alle kosten
te kunnen dragen. Voor zeker tien gezinnen is dit de reden om niet langer aan het
pleegzorgproject mee te doen.
Conclusie is dat er veel is bereikt, mede
door het geld van onze donateurs. Ruim
200 kinderen, meestal zwaar gehandicapt,
vonden een thuis. Maar er liggen ook nog
genoeg uitdagingen te wachten. Wij
hebben met het tehuis afgesproken dat we
samen met hen willen bekijken hoe we de
terugloop in het aantal pleegouders
kunnen keren.
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Dan het community project. Doel van dit project is arme families in Xining met een gehandicapt
kind in staat te stellen hun kind naar het Rehabilitation Center in het tehuis te brengen voor
gespecialiseerde zorg en onderwijs. Het gaat om een groep ouders die gebrek heeft aan alles, aan
geld maar bijvoorbeeld ook aan eerlijke informatie. Bovendien hebben ze geen omgeving waarvan
ze veel steun krijgen. Integendeel: ze worden vaak geconfronteerd met vooroordelen. Uit
schaamte voor hun gehandicapte kind of kleinkind, stoppen ze het kind weg. De stap om hulp te
zoeken is groot, ook door de kosten van de zorg en het onderwijs.
Doel van het community project is het tij te keren. Het is belangrijk dat ouders, maar zeker ook
hun omgeving het belang van goede zorg en onderwijs in gaan zien. Pleegzorg Xining geeft 20
gezinnen een subsidie zodat zij makkelijker gebruik kunnen maken van de service van het
centrum. Door de drempel te verlagen krijgen ook kinderen uit arme gezinnen de kans op
verbetering.

Na de start van het project in juli 2011 stond de teller als snel op 11 kinderen die op deze manier
hulp krijgen. Daarna viel het aantal terug naar 8 (december 2011), om weer te stijgen naar 15
(maart 2012). Daarmee loopt het tehuis dus nog steeds achter op het afgesproken aantal van 20.
Bovendien wordt de subsidie nu vooral besteed aan gezinnen die de weg naar het tehuis al hebben
gevonden, terwijl wij graag willen dat ook nieuwe gezinnen worden bereikt. Daar doet het tehuis
overigens veel aan, bijvoorbeeld door het afleggen van bezoeken aan verschillende wijken van de
stad en het organiseren van open dagen.
Het op en neer gaan van de aantallen heeft verschillende redenen. Allereerst natuurlijk verloop.
Gezinnen verhuizen, kinderen overlijden of zijn te oud om nog gebruik te kunnen maken van de
service van het tehuis. Daarnaast is het ook hier lastig om voldoende gekwalificeerd personeel te
vinden en te behouden om deze kinderen de zorg te bieden die ze verdienen. Ten slotte is het de
vraag of alle kosten die gezinnen moeten maken wel gedekt kunnen worden uit de subsidies van
ons en de lokale overheid.
Ook hier geldt: alle het goede komt langzaam. Mede door ons geld, krijgen veel kinderen kansen
die ze daarvoor nooit hadden kunnen krijgen, maar we zullen nauwlettend in de gaten moeten
houden hoeveel en welke gezinnen met ons geld kunnen worden bereikt. We wachten nog op veel
details en werkelijke cijfers. Daarna zullen we onze donateurs op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen in het project.
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