
	

 

UITNODIGING ontmoetingsbijeenkomst 
 
Donderdag 30 maart 2017 
20.00 uur Wijkcentrum Daalmeer te Alkmaar inloop 19.45 uur 
 
   
Ontmoetingsbijeenkomst 

Een modern Chinees sprookje Ontmoet Eline! 
 
Televisieprogramma Spoorloos bracht op 30 januari het verhaal van Eline (20). Tien jaar geleden 
was zij wereldwijd de eerste Chinese vondeling die met zekerheid kon zeggen dat ze haar 
biologische ouders had teruggevonden. De Nederlandse ouders van Eline waren er met hulp 
van een Chinese kennis in geslaagd om de vader en moeder van Eline te traceren. 
 
De leefomstandigheden van Eline’s ouders waren buitengewoon triest. Ze leefden met hun twee 
dochters van de opbrengst van een klein stukje grond op het platteland en woonden in een lemen hut 
zonder enige voorziening. De terugkeer van Eline in 2007 zorgde voor een ommekeer in hun bestaan.	
Tien jaar nadat ze haar familie heeft teruggevonden, reisde Eline met Spoorloos opnieuw naar China 
om met eigen ogen te zien hoe het haar familie vergaat. De uitzending is terug te zien op de website 
Spoorloos.kro.nl 
 
Op 30 maart komt Eline naar Alkmaar om te vertellen  
over haar ervaringen.  
Over de band met haar Chinese familie, hoe ze het heeft ervaren om  
in China te zijn, hoe het was om haar familie weer te ontmoeten.  
Verder zal Eline's moeder Wilma vertellen over de zoektocht naar de  
biologische ouders en over de stichting Eline-De cirkel is Rond.  
Daarnaast is er veel ruimte voor vragen.  
Geef deze uitnodiging door, iedereen is welkom. We doen met name  
een oproep aan jongeren die zelf geadopteerd zijn om te komen! 

 
Graag vóór donderdag 20 maart aanmelden via alkmaar@wereldkinderen.nl.  
Vermeld uw naam, met hoeveel personen u komt en of u lid bent van Wereldkinderen. 
 
 

Let op: De locatie is deze keer: 
Wijkcentrum Daalmeer  Johanna Naberstraat 77b  Alkmaar 
Parkeren kan bij winkelcentrum Daalmeer 
De entree voor leden € 5,00 (bij vooraanmelding) niet leden € 7,50.  
U kunt aan de deur betalen, graag gepast geld meebrengen. 
 
Graag tot ziens op donderdag 30 maart! 
Wereldkinderen regio Alkmaar  


