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Via deze brief willen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen in
Mongolië.
Het eerste huis (gestart juli 2001)
Deze zomer hebben de pleegouders besloten een
andere baan te nemen en dit was moeilijk voor de
kinderen. Gelukkig was er meteen een ander
echtpaar bereid om deze taak van harte op zich te
nemen. Zij hebben zelf drie kinderen en vormen nu
met elkaar één groot gezin. Vooral de vader speelt
een grote rol in de opvoeding van de oudere
jongens. Met de studie van de kinderen gaat het
goed. Ze zijn allemaal overgegaan naar de volgende klas.

Corry Vreugdenhil is deze zomer weer in Mongolië geweest en zij was blij dat de kinderen er
zo goed uitzagen. Zij heeft met de kinderen verschillende uitstapjes gemaakt en u kunt
meegenieten als u de foto’s bekijkt. U ziet dan vrolijke blijde kinderen die enorm genieten.
Wie had dit vorig jaar kunnen denken!
Het tweede huis
Geweldig dat we genoeg sponsors hadden om deze zomer (augustus 2002) met het tweede
huis te kunnen starten. De pleegouders voor dit huis waren al snel gevonden. Zij hebben één
kind en zijn beide leraar. Ze voelen zich bevoorrecht om voor zoveel kinderen te mogen
zorgen.
Graag willen wij de nieuwe kinderen aan u voorstellen:
Het eerst kwam Tserendorj op ons pad. Hij zat vastgebonden met een
touw om zijn nek, bijna zonder kleren en van top tot teen in zijn
eigen vuil. Lichamelijk en geestelijk lijkt het een kind van twee jaar.
Daarna kwamen Lavgaa negen jaar oud en zijn zusje Oyuna van
dertien jaar. Zij leefden op straat en doordat Oyuna haar tenen
bevroren zijn geweest moesten deze geamputeerd worden. Zij hebben
nooit scholing gehad.

Tserendorj (Dorjoo)

Bolorchimeg is een meisje van dertien jaar. Zij heeft
nog wel een moeder die haar mee de straat opnam
om daar voor haar te werken.
Nu mag ze nog even kind zijn in een liefdevol gezin.
Toroo kwam op straat terecht nadat zijn ouders
tijdens een auto-ongeluk omgekomen waren. Hij is
dertien jaar oud.
Monkhjargal en Buena zijn broer en zus van dertien
en zes jaar oud. Zij komen uit het staatsopvanghuis
waar ze ernstig mishandeld en misbruikt werden. Ze hebben nooit scholing gehad.
Enkhjin is het vierjarig dochtertje van de pleegouders en ze is heel blij met al haar broers en
zussen.
Al deze kinderen gaan nu naar school en leven in een liefdevol gezin. Dit heeft hun leven nu
al merkbaar veranderd.

Oyuna en Lavgaa

Baayersachan

Spelletjes uit Holland

U begrijpt dat we ontzettend dankbaar zijn voor al uw giften en gebeden. Hierdoor werd ons
werk mogelijk gemaakt.
We danken God omdat Hij in Zijn zorg in alle behoeften heeft voorzien. Hem zij de eer!
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