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NIEUWSBRIEF
Mei 2003
De nieuwste ontwikkelingen in Mongolië

Alle kinderen en hun helpers

Corry Vreugdenhil is net terug van haar reis naar Mongolië.
Zodoende kunnen wij u van de nieuwste ontwikkelingen
van de kinderen op de hoogte brengen. Hierbij een
impressie van de afgelopen winter.

Het eerste huis (gestart aug. 2001)
Het is fijn om te zien dat de kinderen zich goed
ontwikkelen.
Het leren is echter moeilijk voor veel kinderen omdat ze
door de slechte omstandigheden in hun vroege jeugd een groei- en leerachterstand hebben.
De leerkrachten in Mongolië hebben weinig geduld met dit soort kinderen.
Tulgaa kan moeilijk onthouden en raakte hierdoor erg ontmoedigd. Gelukkig konden wij ingrijpen
door een privé lerares voor hem aan te stellen, die alle geduld met hem heeft.

Tserendorj

Een dagje uit in de bergen.

Het tweede huis (gestart aug. 2002)
Deze kinderen wonen nog maar ruim een half jaar bij elkaar en het is verbazingwekkend om te zien
dat het al een echt gezin is geworden.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij deze kinderen aan u voorgesteld en nu willen wij u graag van hun
ontwikkelingen op de hoogte brengen.
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Wij vertelden u over Tserendorj die vastgebonden aan een touw zat toen wij hem vonden.
Hij heeft zich ontwikkeld tot een blij en gelukkig kind die alle kinderen aan het lachen maakt.
Ook schreven wij u over Buena die ernstig mishandeld en misbruikt was.
Iedereen dacht dat ze geestelijk gehandicapt was omdat ze nooit sprak. Door de
liefdevolle aandacht krijgt ze nu de kans zich normaal te ontwikkelen. Ze houdt
erg van zingen en kan haar woordje prima doen. Ook de andere kinderen
ontwikkelen zich goed.
< Buena
Nieuw project
U begrijpt dat we altijd zoeken naar mogelijkheden om meer kinderen te kunnen
helpen.
Zoals u weet wonen er in Mongolië ook veel mensen in een tent, een z.g.n. ”ger”.
Door van deze “gers” gebruik te maken kunnen we meer dakloze kinderen en families op een
goedkopere manier opvangen. Er zijn hier natuurlijk ook nadelen aan verbonden, zoals geen
stromend water, maar het voordeel is dat we
meer kinderen kunnen helpen.
We hebben een stuk land gekocht waarop enkele
“gers” geplaatst zijn. Door uw sponsoring kunnen
we kinderen en families onderdak en een bestaan
geven.
HELPT U MEE ?
Hierbij sturen wij u een uitnodiging om sponsor te worden. Bent u al sponsor, wilt u het dan aan uw
familie of vrienden doorgeven?
Zo kunnen de levens van meer kinderen veranderd worden.
Namens Asian Foundation,
Connie Pot
Corry Vreugdenhil.

