Nieuwsbrief
Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”

In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Een van de mooie dingen die we hebben
meegemaakt is het prachtige appartement dat we hebben gekocht van het geld dat we
van EO-Metterdaad hebben gekregen. Toen de kinderen in het appartement kwamen
wonen zeiden ze: ”Als we ‘s morgens wakker worden in dit mooie huis, denken we dat
we dromen”.
We zijn blij met de ontwikkeling van de kinderen in geestelijk en lichamelijk opzicht.
Tegelijkertijd zijn er ook kinderen die veel last hebben van boosheid of moeilijkheden uit
hun verleden. We hebben nu een goede psycholoog gevonden die ons iedere week een
dag komt helpen. Zij praat met deze kinderen en ze geeft trainingen aan de leiding.
Daar zijn we erg blij mee.
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Kleine kinderen worden groot

Hierboven zie je van links naar
rechts Otgonjargal, Otgongerel en
Gerlee. De drie meiden woonden
als eersten in ons eerste
fosterhome in 2001. Ze hebben nu
een baan en wonen als zussen bij
elkaar. Het is geweldig om te zien
hoe ze voor elkaar zorgen.

Een van onze vroegere kinderen, Boldoo, heeft in het
afgelopen jaar samen met zijn vrouw een bezoek gebracht
aan Nederland. Hij heeft toen de mensen bedankt die hem
vroeger hebben gesponsord. Boldoo is nu als een grote
broer voor onze kinderen en hij bezoekt de fosterhomes
ook regelmatig. Boldoo is vorig jaar getrouwd en hij en zijn
vrouw hebben nu een baby gekregen (zie rechts). Toen ik
(Corry) hen in het ziekenhuis bezocht zei hij: “Je bent weer
oma geworden”.
Hongoroo, onze manager, (zie rechtsonder) is ook bij ons
opgegroeid en ook voor haar kinderen ben ik de oma. Zij is
net als Boldoo een voorbeeld voor onze kinderen.
Helaas loopt het niet met alle kinderen zo af. Wanneer de
kinderen groter worden, kunnen wij bepaalde keuzes niet
meer voor hen maken. We kunnen ze waarschuwen, maar
er zijn kinderen die dan toch de verkeerde weg kiezen.
Dat is erg verdrietig.

Privéschool
In september is een aantal van onze kinderen naar een privéschool gegaan, omdat
ze zich op de gewone school niet konden concentreren. Deze kinderen hebben extra
aandacht nodig, maar in een klas van 50 kinderen gaat dat niet lukken.
Nu zitten ze in een klas van 10 kinderen en ze zijn helemaal opgebloeid.
Hier volgt hun verslag:
“In deze school hebben we mooi speelgoed waar we samen mee spelen.”
“Ik vind deze school heel fijn. We hebben minder kinderen in de klas.”
“We hebben veel interessante lessen. We leren Engels of Japans en we leren ook schaken.”
“Eerst was ik op een andere school en daar deed ik niet veel, maar nu doe ik veel meer.”
“Ik heb veel meer vrienden. De onderwijzeres is heel lief voor ons.”
“Op de vorige school was ik een slechte leerling maar nu leer ik veel beter.”
Tuvshintor, Otgonbat, Hulugun, Kanaa, Oyuka, Adya
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Bestuursleden op bezoek in Mongolië
Twee bestuursleden hebben de afgelopen zomer ons jaarlijkse zomerkamp
bezocht. Zij maakten hiervan een verslag:
“Doel van de reis was om samen met Jan Paul Polderman (penningmeester
Asian Foundation en accountant bij PWC, zie middelste foto) de relatie te
verstevigen met het lokale team, de kinderen beter te leren kennen en een
week mee te draaien in het jaarlijkse kinderkamp.
Het kinderkamp is speciaal bedoeld om alle kinderen uit de beton jungle van
Ulaanbaatar te halen en een week de gelegenheid te geven in de natuur
samen te spelen, te sporten en elkaar te helpen en verantwoordelijkheid met
en voor elkaar te dragen in elk facet van de kampweek. Alle kinderen
organiseren dapper mee, ook als het gaat om eten voorbereiden en corvee na
de maaltijd. Er wordt vaak en veel gezongen en de sfeer is opperbest.
Het was zeer bijzonder om te zien en te ervaren dat deze 50-60 kinderen geen
enkele keer echt ruzie hebben gemaakt. Dat terwijl zij allen zeer traumatische
ervaringen hebben gehad voordat ze werden opgenomen door de organisatie.
Ik zie dat zelf als een van de vele zegeningen van het lokale werk door Corry
en haar team.”
Okke Huising, PR & fundraising Asian Foundation (zie bovenste foto)

Noden en dank
We hebben dit jaar veel onderhoud aan onze huizen gehad. Het is in
Mongolië noodzakelijk om iedere paar jaar de huizen goed op te
knappen, want de huizen zijn er niet zo degelijk gebouwd als in
Nederland en onze kinderen maken maximaal gebruik van de woningen.
Op het ogenblik wordt er in een van onze huizen een noodzakelijke
renovatie uitgevoerd die we echter niet hadden voorzien. De kosten
hiervoor komen bij elkaar uit op ca. € 15.000,-.

We wensen u gezegende feestdagen toe!
Alle kinderen kijken weer uit naar onze jaarlijkse kerstviering, een van
de hoogtepunten van het jaar. Ook hiervoor is uw gift van harte welkom.
Zoals u heeft kunnen lezen zijn we in het afgelopen jaar veel gezegend.
We zijn God dankbaar dat we zoveel kinderen een kans op een beter
leven en een betere toekomst kunnen bieden.
Aan onze trouwe sponsors en aan
iedereen die heeft geholpen om ons werk
mogelijk te maken: bedankt voor jullie
gebeden en giften!
Ook willen we in het bijzonder hen bedanken
die geld voor onze kinderen hebben opgehaald
als cadeau voor hun eigen verjaardag.
Wat een mooi initiatief!
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Foto’s van onze kampweek met

We zijn
ook te vinden op Facebook:
de kinderen.
www.facebook.com/
asianfoundationmongolie
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