NVAG China-reis 2015
Nieuwsbrief 3, nov 2014
De Chinareis ligt nu in grote lijnen vast en wordt met de week aantrekkelijker. Tijd dus om de
knoop door te hakken. de agenda vrij te maken en u definitief in te schrijven voor de reis.
Het reisplan in het kort is als volgt:
1. De studiereis van 14 maart tot 24 maart 2015.
Deze wordt traditioneel volgebouwd met vakinhoudelijke activiteiten.
2. De zogenaamde na-reis van 24 maart tot 1 april.
Dit is de recreatieve tour naar minder frequent bezochte, doch mooie bestemmingen,
en met twee interessante werkbezoeken.
De uitgebreide reisbeschrijving (voor zover reeds bekend) met prijsopgave ziet u hieronder.
Inschrijving
Er hebben zich al veel belangstellenden gemeld. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Iedereen moet zich nu definitief inschrijven door hier te klikken. U kunt dan:
 Het aanmeldformulier invullen
 een scan van uw paspoort (tenminste geldig tot oktober 2015) mailen naar
secretariaat@nvag.nl


Een aanbetaling van € 900 overmaken. Dit bedrag moet uiterlijk 1 december zijn
overgemaakt zodat u mee kunt doen met de collectieve boeking van de vlucht
Amsterdam-Beijing (en terugreis).
Het resterende bedrag dient uiterlijk op 10 januari 2015 op onze rekening bijgeschreven te
zijn. U ontvangt hier nog nader bericht over.
Informatieavond
Op dinsdag 9 december zal een informatieavond plaatsvinden voor de deelnemers. De
enkeling die nog twijfelt over deelname is dan ook welkom. Dit is al een eerste voorbereiding
op de reis. U krijgt dan voorgeschoteld: Chinees eten, een korte toelichting van het
reisprogramma maar vooral basiskennis over het gastland. Dit zal het rendement van de
studiereis verhogen.
De avond begint om 19 uur en is in restaurant Tai Soen, Godebaldkwartier 275 in Utrecht (in
Hoog Catherijne tegenover de Hema).
Accreditatie
Voor de Studiereis en voor de werkbezoeken tijdens reis 2a wordt accreditatie aangevraagd.
Organisatie
 De kernwerkgroep: Suparto Bambang Oetomo, Suili Oey, Toen Ping Oey & Jan Vosters.
 De experts: Pieter van den Hombergh, Niek Jaspers, Paul Mertens & René Héman
 Organisator/Reisleider: Toen Ping Oey

Reisschema China 2015

(wijzigingen voorbehouden)

Reis 1: Studiereis NVAG 2015 (€2755 bij minimaal 20 deelnemers)
Za 14 maart

vertrek uit Amsterdam

Zo 15 maart

aankomst Beijing, sightseeing bv Temple of Heaven

Ma 16 maart

Beijing: werkbezoeken
+ diner Pieter Kersemakers, Chief Medical Officer International SOS, Beijing

Di 17 maart

Beijing: werkbezoeken
+ diner Wen Xiaowei: gezondheidszorg door de ogen van de Chinese burger

Wo 18 maart

Beijing: werkbezoeken + sightseeing/vrij

Do 19 maart

Beijing: werkbezoeken

Vr 20 maart

Beijing: werkbezoeken

Za 21 maart

transfer van Beijing naar stad D

Zo 22 maart

sightseeing stad D

Ma 23 maart

stad D: werkbezoeken armere (buiten)provincie

Einde studiereis: wie naar huis gaat neemt vlucht naar Beijing (X uur).

De werkbezoeken in Beijing zijn nog niet definitief ingevuld omdat men in China gewoon is dit op
kortere termijn te organiseren. Het zal waarschijnlijk een greep worden uit de volgende
aangevraagde items:














3 x National Health and Family Planning Commission (Min.van Gez.zorg): diverse
afdelingen: eerstelijn, infectieziekten, financiering, etc
Ministry of Civil Affairs: ouderenzorg en financiering
China Insurance Regulatory Commission: financiering van gezondheidszorg d.m.v.
verzekeringen
3 x Beijing Municipal Bureau for Health Care: diverse afdelingen voor de implementatie
van landelijk beleid op lokaal niveau.
Beijing Municipal Bureau for Civil Affairs: lokale implementatie ouderenzorg
Ziekenhuis: voor de eerste lijn, financiering, besmettelijke ziekten
Academisch ziekenhuis
gezondheidszorgpost in een wijk
ouderenzorg in een wijk
quarantaine unit voor besmettelijke ziekten (Ebola, SARS, vogelgriep)
voorlichting besmettelijke ziekten
Bejaardenhuis: luxe en eenvoudig
afdeling Public Health van Universiteit

Reis 2a: Na-reis Changsha – Yangzhou (€1598 bij minimaal 10, €1280 bij minimaal 20 deelnemers)
Di 24 maart

vlucht van stad D naar Changsha,
per bus (3 uur) naar Anhua town (aankomst eind vd middag)

Wo 25 maart

bezoek aan klein, privaat gesponsorde ziekenhuisje in het dorp Taoxi
+ flaneren in Taoxi

Do 26 maart

werkbezoek aan autoriteit waar Taoxi onder valt, in Anhua town
+ tijd voor sightseeing (thee)?

Vr 27 maart

per bus van Anhua naar Changsha (3 uur),
vlucht van Changsha naar Nanjing (1,5 uur)
per bus naar Yangzhou (1 uur)

Za 28 maart

bezoek aan Yangzhou Social & Welfare Institute:
opvang van wezen/vondelingen en bejaardenhuis

Einde reis 2a:

wie naar huis moet neemt 29 maart trein naar Beijing (5 uur) of Shanghai (2,5 uur)

Reis 2b: Na-reis Yangzhou – Shanghai (€637 bij minimaal 10, €452 bij minimaal 20 deelnemers)
Zo 29 maart

sightseeing in Yangzhou: Slender West Lake, Ge Garden, oude straat

Ma 30 maart

Bus en trein van Yangzhou naar Shanghai (4 uur).

Di 31 maart

bezoek aan Shanghai museum (porselein, schilderijen en brons)
Middag vrij in Shanghai. Tip: shopping Nanjing Rd. en omgeving van Yu Garden

Wo 1 april

Vlucht Shanghai - Amsterdam

Presentaties NVAG
Aan alle Chinese partners, ook voor de werkbezoeken in de na-reis, wordt een inhoudelijke
presentatie van onze kant aangeboden. Deze zullen veelal door de experts van de werkgroep worden
verzorgd maar mogelijk worden ook andere deelnemers uit de reisgroep verzocht een bijdrage te
leveren. Deelnemers die een korte presentatie willen geven worden verzocht dat op het
aanmeldformulier aan te geven.
Voorlopige prijsopgave
Alleen studiereis: €2.755 + €300,00 (vlucht stadD-Beijing) = €3055
Studiereis en reis 2a bij 10 deelnemers: €2.755 + €1.598 + €300 (vlucht Yangzhou-Be/Sh) = €4653
Studiereis en reis 2a bij 20 deelnemers: €2.755 + €1.280 + €300 (vlucht Yangzhou-Be/Sh) = €4335
Studiereis, reis 2a en reis 2b bij 10 deelnemers: €2.755 + €1.598 + €637 = €4990
Studiereis, reis 2a en reis 2b bij 20 deelnemers: €2.755 + €1.280 + €452 = €4487
De prijsopgave voor deze reis is complex vanwege de verschillende opties. Omdat het in de
nieuwsbrief wellicht ook niet duidelijk is geformuleerd volgt hier een nadere toelichting van het
voorlopige reisschema en de kosten:
De studiereis is van 14 t/m 24 maart. Het begint in Beijing en eindigt in stad D (wordt nader bepaald).
De studiereis kost €1855. Omdat de retourticket A'dam –Beijing is geraamd op €900 is de totaalprijs
€2.755. Als de ticket goedkoper uitvalt, wordt het resterende bedrag gerestitueerd.
De na-reis 2a is van 24 t/m 29 maart. Het begint in stad D en eindigt in Yangzhou.
Reis 2a kost €1.280 tot €1.598 (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Tijdens de reis zijn er weinig extra kosten , want de prijzen zijn inclusief alle internationale en
binnenlandse vluchten, lokaal transport voor de groep, hotels, bijna alle maaltijden, visum,
werkbezoeken en Nederlandstalige begeleiding.
De na-reis 2b is van 29 maart t/m 1 april. Het begint in Yangzhou en eindigt in Shanghai.
Reis 2b kost €452 tot €637 (afhankelijk van het aantal deelnemers).
Mensen die na de studiereis of na reis 2a al naar huis gaan moeten rekening houden met extra kosten
om (vanuit stad D of Yangzhou) naar Beijing of Shanghai te komen. Voor het gemak hebben wij
daarvoor het maximum bedrag van €300 gezet.
Niet inbegrepen zijn (reis)verzekering), toeslag voor éénpersoonskamer en persoonlijke uitgaven
Informatie
Omdat het nog steeds een ingewikkeld verhaal is, adviseren we iedereen met vragen en wensen om
contact op te nemen met Suili Oey: suili.oey@gmail.com of 06-25018645.

