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

November 2005

NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Hier is het laatste nieuws van dit jaar vanuit de koudste hoofdstad ter wereld, Ulaanbaatar. De winter begint te
komen met 15-20 graden vorst ‘s nachts. Over enkele weken zal dit oplopen tot 30-35 graden onder nul. Voor
arme mensen is de winter verschrikkelijk, want als je nauwelijks te eten hebt, hoe kom je dan aan geld voor
hout en kolen om je kacheltje te laten branden! Deze mensen hebben vaak veel kinderen en het is erg om de
kleintjes te zien met hun koude gezichtjes en handjes, want als je niet kunt stoken, dan is het erg koud binnen.
De kosten voor hout en kolen zijn enorm gestegen en ook de voedselprijzen zijn erg hoog geworden.
We zijn druk bezig om het Kerstfeest voor te bereiden. Dat is voor iedereen een hoogtepunt, want we vieren het
met alle kinderen en alle werkers met hun familie. We willen dit jaar alle kinderen een boek geven, maar om een
passend boek voor iedereen te vinden is moeilijk, want er is een erg beperkte keus.

De fosterhomes:
We waren bang dat één van onze oudere
jongens tbc had, maar volgens de
röntgenfoto’s blijkt dat niet het geval te zijn.
De kinderen maken het goed. De oudste
jongens van fosterhome 1 (foto links) kunnen
heel goed leren. De meisjes minder goed.
In fosterhome 2 (foto rechts) is een jongen
die ook heel slim is, maar de andere
kinderen zijn nog steeds erg achter. We
proberen er uit te halen wat mogelijk is. De
twee jongste kinderen zijn dit jaar nog op de
kleuterschool.

We hebben voor alle oudere kinderen een
computer gekocht en hier in het kantoor
geplaatst. Daar maken ze dankbaar gebruik
van en het is erg belangrijk voor hun
ontwikkeling.
Vorige week hadden ze vakantie en op een
middag hebben we een sporthal gehuurd en ook de haschaa-meisjes
waren aanwezig. Ze hebben een competitie basketbal gespeeld. Het
was goed om zo met elkaar te sporten. De grote jongens uit de
fosterhomes doen erg stoer als de meisjes van de haschaa er bij zijn.
Het is leuk om te zien dat ze allemaal zo goed met elkaar omgaan.
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Haschaa:
U weet waarschijnlijk nog dat een haschaa een stukje land is met een schutting eromheen, maar dit is even ter
herinnering. We hebben op onze haschaa 18 meisjes in de leeftijd van 11-19 jaar die in 4 gers wonen.
Deze afgelopen zomer zijn we met een moestuin
en een kasje begonnen. We hadden groente- en
bloemenzaad uit Holland gekregen, maar we
waren te laat begonnen. Eerst moest er grond op
het platte land gehaald worden, want hier is geen
grond waar iets op kan groeien. Vóór 1 juni kan
er niet buiten gezaaid worden. We begonnen dus
in juni te zaaien, maar toen alles in bloei begon
te komen was er ineens vorst en alles was
bevroren. We hebben wel aardappelen en
koolrapen geoogst en de zonnebloemen hebben
even gebloeid.

We hadden ook zaad in autobanden gezaaid. Deze deden dienst als bloembakken
en het stond erg gezellig. Volgend voorjaar hopen we vroeger in het kasje te
zaaien en dan kunnen we het uitpoten in juni. In drie maanden moet het zaad
opkomen, groeien en bloeien en vrucht dragen, want in september is het meestal
weer over.

Bij de meiden is het nu zo gezellig. We hebben een tweedehands
handnaaimachine gekocht en nu leren ze naaien en ook borduren.
De hygiëne was een probleem maar we geven ze onderwijs hierin en
we vertellen waarom elke dag wassen zo belangrijk is. Het valt niet
altijd mee, want er is geen stromend water maar nu gaan ze zich één
keer per week in een hotelletje douchen tegen betaling en we hebben
ze verteld hoe ze zich verder toch schoon kunnen houden met
beperkte middelen. Ze hebben het ter harte genomen, want ze wijzen
er nu elkaar op dat ze zich moeten wassen. We zijn aan het kijken of
we aanstaande zomer douches op de haschaa kunnen maken. Er zijn
dan grote watertanks nodig. Zo blijft er altijd werk aan de winkel.

Families:
We hadden meerdere families die we hielpen, maar twee ervan kunnen nu voor zich zelf zorgen. We hebben er
nu nog drie over. Eén is er bij gekomen. Het is een moeder met dochter en zoon. De dochter woonde bij ons op
de haschaa omdat de moeder geen plaats had om te wonen. We hebben een ger gekocht waar ze nu als
familie bij elkaar zijn. De moeder heeft een baantje en we betalen alleen schoolgeld voor de kinderen. De
jongen van 13 jaar ging niet naar school, maar we hebben hem op een school kunnen plaatsen die speciaal
voor straatkinderen of kinderen uit arme families is bedoeld. Zodoende is het niet erg om als een ouder kind te
beginnen met onderwijs, want dit gebeurt hier vaak. Deze school is door Koreaanse zendelingen gesticht.
Het onderwijs is een groot probleem, want arme kinderen kunnen niet naar school gaan, omdat ze zelf hun
schoolspullen, zoals schriften pennen en boeken moeten kopen. Ook is een schooluniform bij de meeste
scholen verplicht.
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Verder zijn er nog veel onkosten gedurende het schooljaar. Zodoende zijn er veel kinderen die geen onderwijs
krijgen. Wij hebben op de haschaa verschillende tienermeisjes die nog nooit naar school zijn geweest. Ze zijn
nu erg trots dat ze leren lezen en schrijven. We geven soms ook schoolmaterialen aan kinderen van arme
gezinnen, zodat ze toch naar school kunnen gaan. Scholing is zo belangrijk om later een baan te kunnen
krijgen.

We zijn dit jaar weer enorm gezegend omdat we veel hulp hebben kunnen geven en dat is mede dank zij u.
We zijn u dan ook heel dankbaar voor uw giften en gebeden.

Als u overweegt om een kerstgift te geven, dan zal dit zeer welkom zijn. Veel kinderen hebben een nieuwe
winterjas en schoenen nodig en de kosten voor levensonderhoud zijn erg gestegen en blijven stijgen.

We hebben enkele nieuwe kinderen die
nog geen sponsor hebben. Dit zijn er drie
van.
De twee meisjes zijn Undermaa en
Boloroo ( 15 jaar oud ). Zij wonen op onze
haschaa. De jongen is Zoko ( 9 jaar oud )
en is in fosterhome 2 gekomen. Is het iets
voor u om o.a. één van deze kinderen te
sponsoren voor 30 euro per maand? Als u
dat wilt dan kunt u bijgevoegde kaart
invullen.

Wij wensen u namens Asian foundation gezegende feestdagen toe!
Een groet uit Mongolië,
Corry Vreugdenhil

P.S.
Geachte sponsor,
Hartelijk dank voor uw bijdragen van het afgelopen jaar. Dank zij u kunnen wij aan kinderen in Mongolië
onderdak bieden.
Zoals we in de nieuwsbrief vermeld hebben is het onderhoud en de scholing erg duur geworden en de kosten
blijven stijgen. Is het mogelijk om uw maandelijkse bijdrage te verhogen?
Door de overgang naar de euro zijn er vreemde bedragen ontstaan. Misschien wilt u de bijgevoegde kaart
invullen en van uw bedrag een afgerond geheel maken.
Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Als u nog geen maandelijkse sponsor bent, wilt u het dan in overweging nemen om voor een kind maandelijks
een bijdrage te geven?
Asian Foundation.
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