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Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
Mei 2014
NIEUWSBRIEF
Na een lange tijd van herstel van mijn ziekte ben ik weer terug
in Mongolië. De kinderen en medewerkers verwelkomden me
met spandoeken, met daarop “we houden veel van je Corry”.
Wat is het goed om hier weer te zijn en te zien dat alles goed
gaat. We hebben geweldige werkers die heel goed zelfstandig
kunnen werken!

Lente in Mongolië, dat betekent de ene dag heerlijk weer en de volgende dag sneeuw en erg koud. Maar de
zomer komt er aan en dat is te zien aan het eerste groen aan de bomen. Begin juni krijgen de lagere scholen al
weer vakantie en 20 juni hebben we ons kamp gepland. Daar kijkt iedereen erg naar uit. Wat een feest om met
z’n allen, groot en klein, een week heerlijk te genieten van sport en spel en vele andere activiteiten. Per 1 juli
gaan alle kinderen onder de 18 jaar naar het platte land en deze keer gaan ze 6 weken naar ons nieuwe huis in
Kharkhorin. De oudere kinderen zullen een vakantie baantje zoeken.

De laatste maanden hebben wij 9 nieuwe kinderen op kunnen nemen waaronder vijf kindertjes van drie en vier
jaar. Iedereen is gek op die kleintjes en de grote kinderen vinden het heerlijk om over hen te vader- en
moederen. Hierbij stellen we enkele van deze kinderen aan u voor:
Dit zijn Chulan en Oyuka. Ze zijn 3 en 4 jaar oud.
De moeder van Oyuka is alcoholiste en heeft
haar aan een man gegeven toen ze nog heel
klein was. Oyuka woonde met hem op straat.
Het blijkt dat deze man niet haar vader is en
hij heeft haar daarom naar ons gebracht.
Oyuka heeft veel ontberingen geleden. Ze
woonde in portieken of in de ondergrondse
tunnels van de stadverwarming. Ze is erg
mager en heeft rachitis en daardoor kromme
armpjes en beentjes.

Chulan is drie jaar oud en haar moeder heeft haar als baby al afgestaan. Haar familie heeft haar toen naar een
baby tehuis gebracht. Daar mocht ze blijven tot ze 3 jaar was. Daarna hebben we haar gekregen. Ze is erg
klein voor haar leeftijd en ook mager.

Lawgama

Suldee

Deegi

Lawgama is 10 jaar en werd altijd zo geslagen door haar moeder dat ze hierdoor verschillende keren in een
ziekenhuis terecht kwam. Ook nu lag ze in een ziekenhuis met een gebroken arm en overal wonden.
Ze mag nu bij ons wonen en dat vindt zij heel fijn. Ze kan zich eindelijk veilig voelen in ons fosterhome.
Suldee is 13 jaar en heeft op straat gewoond omdat zijn stiefvader hem mishandelde. Toen hij net bij ons was
hebben we zijn verjaardag gevierd, dat was voor de eerste keer in zijn leven! Hij was erg onder de indruk van
alle aandacht en straalde van blijdschap.
Deegi is 7 jaar en hij kwam met zijn zusje van 15 bij ons terecht. Hij heeft een moeder die hem niet wilde en
woonde bij oma. Zij wilde ook niet voor hem zorgen en hij werd door een oom mishandeld. Nu is hij zo blij dat
hij samen met zijn zusje bij ons mag wonen.
Dit zijn zomaar een paar verhalen van nieuwe kinderen. Elk kind heeft zo zijn eigen aangrijpend verhaal.
Deze 9 nieuwe kinderen werden bij ons gebracht. Gelukkig hadden wij plaats voor hen. We hebben (nog) geen
geld/sponsors voor de meeste van deze kinderen.
We hopen dat u ons hierbij gaat helpen want deze kinderen kunnen we toch niet op straat laten leven!
Enkele nieuwe kinderen die genieten van hun eten. Voor het eerst
van hun leven genoeg!

Helaas is ons schoolbusje bezweken. We hebben dringend een nieuwe nodig omdat de kinderen op
verschillende scholen zitten en met het openbaar vervoer veel te lang onderweg zijn. Ook hiervoor vragen wij
om uw hulp! Een (kleinere) bus kost ±10.000 euro.
Maarten van de Merwe is sinds mei als vrijwilliger werkzaam in onze organisatie.
Hieronder volgt zijn verslag:
“Mijn naam is Maarten en ik zit nu in Mongolië om als
vrijwilliger te helpen. Ik kom al sinds 2006 regelmatig
samen met mijn vrouw Leonie naar Mongolië want deze
kinderen hebben echt ons hart gestolen. Nu zit ik hier
voor de komende 5 maanden om te helpen met alles
wat nodig is voor de organisatie en mijn vrouw komt
begin juli naar ons toe. Ik geniet het meest als ik bange
kinderen nieuw binnen zie komen en in korte tijd zie
stralen van geluk en lekker zie ravotten met de andere
kids! Bayartai”
We danken God voor Zijn trouwe zorg en we danken u voor de steun die u geeft d.m.v. giften en gebed.
Een hele fijne zomer toegewenst namens Asian Foundation!
Corry Vreugdenhil

