
 
 
In oktober 2009 hebben wij, met onze drie dochters, een rootsreis gemaakt naar China. We 
hebben onze reis helemaal laten verzorgen door Pangea Travel en een geweldige reis gehad!! 
We willen hierbij dan ook graag verslag doen van de bezoeken aan de drie kindertehuizen die 
wij hebben gedaan. 
 
Kindertehuis in Anhui 
Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het kindertehuis in Anhui, waar onze jongste dochter 
de eerste tijd van haar leven heeft gewoond. 
Nadat we aankwamen hebben we eerst een rondleiding gehad door het gebouw (alleen de 
benedenverdieping) waar we de vorige keer ook zijn geweest. We mochten binnen niet 
fotograferen, wel wat film maken. (enkele stiekeme foto’s zijn wel gelukt) 
In het gebouw was weinig veranderd. De kamer waar onze dochter verbleef was er nog en vele 
nanny’s herkenden haar en vertelden over haar. Geen nieuwe dingen voor ons, wel herkenning, over 
hoe open ze was, maar ook hoe ondeugend…. 
Veel vragen kunnen stellen, niet heel veel antwoorden gekregen. 
De directeur was er niet, onze brief was niet bekend en ook het dossier was niet voorhanden…. 
Na wat aandringen kwam uiteindelijk het dossier toch op tafel. We mochten het inzien, niet 
fotograferen (stiekeme film is wel gelukt). Onze tolk haalde uit het dossier nog wel gauw de naam 
en woonplaats van de man die onze dochter heeft gevonden. 
Ook kwam er een pasfoto tevoorschijn van toen ze twee maanden oud was. Toen wij aangaven dat 
we die nooit gezien hadden mochten we die hebben!!! 
Na het overhandigen van de kadootjes zijn we vertrokken. Onze vier-jarige dochter vond het 
eigenlijk allemaal wel leuk. Liep aardig vrij rond, wilde niet knuffelen met de nanny’s….. Verder 
bleef ze maar zeggen: dit is mijn Chinahuis, hier heb ik gewoond…… 
In de middag, na de lunch zijn we op zoek gegaan naar de vindplaats, maar die was niet echt meer 
te traceren. De fabriek is gesloopt en verhuisd. Dus we hebben wat foto’s kunnen maken op een 
hoop puin. Wat wel leuk is, is dat iedereen bereid is om te helpen. Als we uitstappen om wat te 
vragen dan stroomt van alle kanten publiek toe en iedereen weet wel weer iets te vertellen…. 
Aan het eind van de middag hebben we een behoorlijk eind door het park gewandeld om even rustig 
bij te komen…. Daarna op de kamer wat noodles gegeten, de meiden lekker in bad gedaan, wat 
spelletjes gedaan en lekker op tijd in bed. (het was al een paar avonden laat…) 
Het is echt geweldig om dit allemaal te kunnen doen! We genieten volop! 
Het is zo’n ander land dan wij kennen, en toch, voor ons inmiddels, ook best al vertrouwd!! 
We voelen ons hier welkom, de kinderen voelen zich goed, ervaren dat ze hier welkom zijn, dat 
mensen open zijn en hen met open armen begroeten. 
Onze oudste, 10 jaar oud geniet hier echt van, ze begint van haar land te houden. De middelste, nu 
7 jaar oud vind het leuk, maar kan nog niet zo goed de link leggen naar haarzelf. En de jongste, nu 
4 jaar oud loopt hier rond alsof ze niet weg is geweest!! 
 
Kindertehuis 1 in Jiangxi 
Vandaag was het dan eindelijk voor onze middelste dochter zo ver! Ze ging kijken bij het 
kindertehuis waar ze ooit gewoond heeft. Zes jaar geleden mochten we er niet naartoe, dus ook 
voor ons was alles nieuw! 
Maar wat hebben we een geweldige dag gehad!! 
Vanmorgen, na een zeer matig ontbijt, om 9 uur vertrokken naar het kindertehuis. Rond 10 uur 
kwamen we daar in de buurt, niet omdat het zover was, maar omdat de chauffeur de weg niet 
wist.... 
Het laatste stukje moesten we lopen omdat de chauffeur zich in de wegopbreking had verreden. 
Later kon hij ons gelukkig wel gewoon bij het kindertehuis oppikken. 
Het tehuis ligt prachtig, tegen de bergen/heuvels aan, dus het was even een klein eindje klimmen. 
Nadat we de poort doorgewandeld waren zagen we een groot spandoek met: Welcome, (chinese 
naam van onze dochter) to return the home!! en er werd als welkom vuurwerk afgestoken!! 
De staf stond al op ons te wachten, een ook haar verzorgster stond ons met foto's van onze dochter, 
die wij hadden verstuurd, op te wachten. 
Daarnaast ook de toenmalige directeur, die inmiddels niet meer werkt in het kindertehuis maar 
werkzaam is bij Civil Affairs. 
Ze waren allemaal zo blij om haar te zien! Echt geweldig om mee te maken. 
Na een hartelijke ontvangst werden we meegenomen naar de directiekamer/stafkamer voor het 



 
 
officiele gedeelte. Cadeautjes werden uitgewisseld en veel vragen gesteld over en weer. 
Onze dochter ontving een mooie ketting met jade hanger, een boek van de stad, en bij vertrek ook 
de, ik denk wel 8 meter lange, banner/spandoek. 
Voor ons was er een kopie van de advertentie waarin staat dat ze gevonden is, en een kopie van het 
dossier is ons beloofd. En uiteindelijk waarschijnlijk ook nog een videoband van ons bezoek van 
vandaag!! 
Alles is namelijk opgenomen voor de lokale televisie! Dat deden ze hier bij alle kinderen die terug 
kwamen, en ze hebben ons beloofd dat we een kopie van de band krijgen!! 
Na het officiele gedeelte mochten we rondkijken in het tehuis waar onze dochter heeft gewoond. 
We gingen samen met haar verzorgster en de directie. De verzorgster wees ons haar bedje en we 
mochten alles filmen en fotograferen. 
Ook keken we nog even in een andere groep. Er waren nog maar weinig kinderen in het tehuis en 
men vertelde dat het ook steeds minder werd. Veel kinderen worden nu in China geadopteerd, maar 
er zijn gewoon ook minder vondelingen!! 
Buitenlandse adoptie is de laatste stap voor kinderen, en dat wordt nu dus echt minder volgens de 
directie! 
En hoewel wij ongelofelijk blij zijn met onze drie meiden is dit wel geweldig mooi om te horen! 
Vlak nadat dit verteld was kwam een verzorgster op ons af met een heel klein kindje. Onze dochter 
mocht het vasthouden maar wilde niet en dus kreeg ik het in mijn armen. Tegelijkertijd werd 
verteld dat dit kindje twee dagen oud was en gistermiddag was gevonden!!!  
Toen dit werkelijk tot ons doordrong waren zowel bij mij als bij onze oudste 10-jarige dochter de 
tranen niet meer tegen te houden! 
Wat verschrikkelijk veel verdriet heb je dan in je. Voor dit kind, voor de ouders, voor de toekomst 
van dit kindje, voor dit land, voor de kinderen van dit land, voor alles om je heen. 
Je hart breekt bij het vasthouden van zo'n klein mensje, wetende dat de ouders dit kleine kindje 
hebben moeten afstaan, en dat haar toekomst zo onzeker is..... 
Nadat we ons hersteld hadden gingen we weer naar buiten om nog wat foto's te maken, van onder 
andere de vindplaats, en daarna werden we uitgenodigd om met de directie en de verzorgster mee 
te gaan voor de lunch in een restaurant in de stad. 
Heerlijk gegeten, uiteraard!! 
Veel gepraat en veel getoast! Erg gezellig om dit te doen!! 
Daarna was het tijd van afscheid nemen. Maar morgen gaan we nog even terug om een foto te 
maken van de vrouw die onze dochter heeft gevonden, en de kopie van het dossier op te halen.  
Op de terugweg bij het hotel zijn we gestopt bij een soort speeltuintje en hebben de kids heerlijk 
gespeeld en gevliegerd bij de rivier! 
Uiteindelijk waren we rond half 4 terug in het hotel. Maar al gauw weer buiten om eens rond te 
kijken rondom ons hotel. Leuke kleine winkeltjes, soms luxe, soms erg armoedig. Je ziet dan van 
alles! 
Wel hebben we ruig inkopen gedaan!! 
Alledrie de meiden hebben een horloge gekregen!! Voor in totaal 80 yuan = 8 euro! 
Maar ook gewoon bij een bakker (gezoet) brood gekocht met jam om op de kamer samen te eten. 
Broodjes met een bakkie koffie of soep. Ook heerlijk na zo'n dag!! 
Vanavond veel gepraat met de meiden, was best een heftige dag voor ze met veel emoties.  
 
Kindertehuis 2 in Jiangxi - Verslag van onze 10 jarige dochter van het bezoek aan haar kindertehuis. 
Het was vandaag een bijzondere dag, 
Voor mij en voor mijn ouders 
Want we gingen vandaag naar mijn kindertehuis. In de bus kregen we spandoeken waarop stond: 
welcome back home. 
De bus reed echt verschrikkelijk! 
Het ging van: hobbeldebobbeldehup, hobbeldebobbeldehup enz. 
Maar toen we daar eindelijk waren aangekomen, werd er echt heel veel vuurwerk afgestoken. Je 
voelde je helemaal thuis en het gaf een gastvrije sfeer.  
Toen we naar binnen gingen, stonden er 2 borden de ene met al onze Chinese namen en dat we heel 
veel geluk zullen krijgen, en het 2e met al onze Chinese namen en dat we veel geluk zullen hebben 
met onze nieuwe familie. 
Heel erg leuk!  
We gingen dus naar binnen en daar werden er meteen, grote pizzadozen leek het wel, opgehaald en 



 
 
daarin zaten onze documenten. 
We zijn iets meer te weten gekomen over mijn verleden.  
Namelijk wat ik aanhad toen ik gevonden werd en wat ik bij mij had. 
En ik ben op mijn echte verjaardag geboren! En ik weet nu ook de datum op Chinese maankalender. 
Helaas was mijn verzorgster niet bij het kindertehuis.  
Mijn vindplaats was vlak bij de poort. en ik heb precies waar ik ben gevonden, een knikker 
gevonden, bijzonder hé! 
En ik heb ook een zakje aarde meegenomen met een plantje die vlak bij mijn vindplaats lag. 
Daarna gingen we eten met de nieuwe, en oude directeur. En nog met de vrouw van de oude 
directeur. Daarna gingen we naar het volksplein in de stad. En daar kwam ook mijn verzorgster 
aan!!  
Ze zag er hetzelfde uit als op de foto's, alleen was ze net als ik ook weer 10 jaar ouder. 
Het was wel erg ontroerend, ze moest wel even nadenken, maar toen ze het fotoboek zag wist ze al 
weer helemaal wie ik was.  
Eerst gaf ik alleen maar een hand, maar toen ik weg ging waren we wat makkelijker aan elkaar 
gewend en heb ik haar een dikke knuffel gegeven.  
Ik moest wel huilen, en zij ook. Ik moest eigenlijk huilen omdat zij moest huilen. Toen reed de bus 
weg. 
Ik vond het echt een hele bijzondere dag en zal hem nooit meer vergeten. 
 
 
Kindertehuis 2 in Jiangxi 
We hebben een geweldige dag gehad, zoals ook wel te lezen is in het verslag van onze dochter. 
Vanmorgen al op tijd vertrokken, rond 9 uur. Om ongeveer half 11 waren we in het straatje voor het 
kindertehuis, het laatste stukje moesten we lopen, omdat de grote bus niet in het smalle straatje 
pastte! 
Bij aankomst: vuurwerk, spandoeken en heel veel mensen die ons op stonden te wachten! 
Wat bijzonder om hier ruim 10 jaar later weer te komen en de gangen en zalen te zien die nog maar 
zo weinig veranderd zijn!! 
Na binnenkomst mochten we de dossiers inkijken en foto's maken! Geweldig geregeld! We 
ontmoeten de dame die onze dochter aan ons heeft overhandigd in 2000, en een verzorgster die 
voor haar zorgde als haar vaste verzorgster vrij was. Maar de verzorgster die onze dochter zo graag 
terug wilde zien... was er niet... 
Maar... alles werd in het werk gesteld om haar toch te laten komen! 
Toen we samen bij de vindplaats stonden kwam het bericht dat we haar na de lunch zouden 
ontmoeten! Het gezicht van onze oudste dochter op dat moment zullen we nooit meer vergeten! Ze 
was zo blij!! 
Na vertrek, en een heerlijke lunch, waar we de oude directeur, die inmiddels niet meer in het 
tehuis werkt, weer ontmoeten, gingen we naar het plein! Hoe het daar ging kunnen jullie lezen in 
het verslag van onze dochter. 
Wat wij eraan toe willen voegen is dat het geweldig was om haar verzorgster en onze grote meid 
samen te zien. Ze ontspande zienderogen en straalde als nooit tevoren! Ze was zo ontspannen! 'Nu 
is het goed!' zei ze vanavond! 
Wat is het bijzonder om te zien hoe ze gekend is, hoe er van haar gehouden is, hoe mensen haar 
nog kunnen herinneren. Maar ook nu nog de liefde en ontroering te zien bij de directeur en de 
verzorgsters! 
We hebben een hele bijzondere dag achter de rug en zijn ervan overtuigd dat deze reis helemaal op 
tijd kwam voor onze meiden. 
Ze zijn ontspannen na het bezoek, gaan genieten van hun land, ervan houden. Ervaren dat ze hier 
gewoond hebben, hier vandaan komen! 
Langzaamaan vallen puzzelstukjes op de plek! 
 
Wat onszelf betreft??? 
We voelen ons soms toeschouwers aan de kant van het leven van onze kinderen! Dit is hun land, hun 
leven, hun geschiedenis. En het is bijzonder om dat zo mee te kunnen maken.... 

 
 

Uit privacy overwegingen is het bovenstaande verslag anoniem gemaakt. 


