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Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
Juni 2010

NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Na een eindeloos lange winter en een lang koud voorjaar, met bijna elke dag sneeuw of stofstormen, lijkt het nu
ineens zomer te zijn geworden. Zomerse temperaturen en de bomen in een groen jasje. De zaadjes op onze
haschaa beginnen als kleine plantjes op te komen. De stofstormen zijn er nog steeds en we hopen dat er snel
regen komt, want dan is er een paar dagen geen stof.
Dit voorjaar hebben we veel bezoek gehad. Mijn nichtje met vriend en de pastor en administratrice uit de Engelse
kerk die ons werk ook ondersteunen, zijn geweest. De maand mei waren Nelly van de Merwe, Annemarie en Ad
van Tol hier. Zij zijn betrokken bij Asian Foundation en het sponsorplan wordt door hen verzorgd. Hieronder leest
u over hun bevindingen:
Bezoek uit Nederland
Dit bezoek aan Mongolië heeft een bijzondere indruk op
ons gemaakt. Onze kennismaking met de kinderen en
leidsters in de fosterhomes was overweldigend. Het was
heel bijzonder te zien hoe de kinderen met elkaar omgaan
en elkaar helpen. De vrolijkheid en aanhankelijkheid doen
niet vermoeden dat ze al zo veel ellende in hun jonge
leven hebben meegemaakt. In alle fosterhomes zijn we op
bezoek geweest en hebben samen met de families
gegeten. Ook de leidsters zorgen fantastisch voor hen. Het
was geweldig om te zien hoe ze als een hecht gezin met
elkaar leven en voor elkaar zorgen. We hebben ook
genoten van de drie nieuwe kinderen in fosterhome 4, die
zich al zo heerlijk thuis voelen. We hebben veel plezier
met elkaar gehad, we zullen ze missen! Na deze
bezoeken hebben we ook nog een tripje gemaakt naar de
countryside en hebben een nacht bij een Nomadenfamilie gelogeerd. Daar zie je het echte Mongolië: de
onmetelijke ruimte met af en toe een kudde schapen, geiten, koeien of paarden, het schitterende landschap en de
volkomen stilte. De laatste avond van ons bezoek zijn we met de jongste kinderen naar een resort op de
countryside geweest, waar ze gezongen hebben voor Nederlandse toeristen. Het was een onvergetelijke reis.
Nelly, Ad en Annemarie.
Fosterhomes
De kinderen hebben nu allemaal vakantie gekregen. Drie maanden lang! Over twee weken gaan we met z’n allen
een week op kamp en in juli gaan de kinderen een maand naar de countryside. De jongens en meisjes op de
haschaa die boven de 18 zijn, gaan een vakantiebaantje zoeken.
In ons nieuwe fosterhome hebben we drie nieuwe kinderen gekregen. Twee jongetjes van 4 en 6 jaar oud. Zij
waren op het politie identificatiecentrum nadat ze door de politie
op straat waren gevonden. Ze blijken geen ouders meer te
hebben. Verder nog een meisje waarvan de moeder in
december overleden is. Zij kon niet praten terwijl ze niet doof is.
Het is mooi om zo’n kind op te zien bloeien. In de tussentijd is
ze al aardig gaan spreken en ze kan ook al veel liedjes
meezingen. Ze blijkt wel een beetje slechthorend te zijn en we
wachten op gehoorapperaatjes.
In het nieuwe huis zijn nu 10 kinderen. De grote meiden, die er
al waren, hebben nu een paar kleine broertjes en zusjes
gekregen die ze kunnen vertroetelen. Al deze kinderen hebben
nog geen sponsor, dus als u nog een kind wilt sponsoren dan
kunt u zich bij ons aanmelden.
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Verdrietig nieuws
Tulgaa, een van onze jongens, was door een klasgenoot zo hard op zijn oog gestompt dat zijn oog
helemaal beschadigd was en eruit gehaald moest worden. Na een operatie heeft hij nu een glazen
oog. Dat ziet er goed uit, maar hij heeft nu wel een handicap. Gelukkig kan hij hier goed mee
omgaan en krijgt hij een coole bril ter ondersteuning.
Nieuw project
De Nederlandse ambassade in Beijing geeft elk jaar een donatie aan nieuw op te starten, kleinschalige projecten
in Mongolië. Wij krijgen dit jaar de bijdrage om een stukje grond(haschaa) te kopen en daar een huis op te
bouwen voor meisjes die later moeilijk zelfstandig kunnen wonen. We wachten popelend op het geld want we
willen aan de slag om te gaan bouwen nu het zomer is. Het stukje land is al gekocht.
Verlanglijstje
We zouden graag voor onze jongens, die nu in een ger wonen, óók een huisje bouwen. Gers zijn duur in het
onderhoud, doordat ze veel te lijden hebben van het winterse weer. De kosten voor het huis bedragen ongeveer
10.000 euro.
Ook zouden we een eigen wel willen aanboren zodat we op onze haschaa’s in ons water kunnen voorzien. Die
kosten bedragen ook 10.000 euro.
Verlangens zullen er altijd wel blijven maar we weten ons enorm gezegend met alles wat we hebben. Er is elke
maand genoeg voor alle kinderen. Onze kinderen kunnen op vakantie en we hopen nog meer kinderen in de
toekomst een thuis te kunnen bieden.
We deelden met elkaar de tekst uit psalm 27:10 : “Ook al hebben mijn vader en moeder mij verlaten toch neemt
de Here mij aan”. Dat is een bemoediging voor leiding en kinderen om zich zo geliefd te weten door de Vader.
Hartelijk dank voor al uw goede zorgen en gebeden voor ons!
Sylvia
Zoals ik eerder vermeld heb is Sylvia, een vrouw uit Holland, ons team komen versterken in Mongolië. In het
volgende stukje vertelt zij over haar werkzaamheden:
Ongeveer een half jaar geleden ben ik binnen Asian Foundation een
soort crèche begonnen voor kinderen van arme gezinnen. Drie
ochtenden per week komen hier rond de 7 kinderen in de leeftijd van
2 – 5 jaar. Deze kinderen zitten vaak thuis en we willen ze door
middel van deze crèche de mogelijkheid geven om gezellig met
vriendjes en vriendinnetjes samen te spelen. Ze hebben het enorm
naar hun zin en genieten van het speelgoed dat er is.
Omdat de kinderen uit hele arme gezinnen komen waar de vader en
moeder geen werk hebben, leren we de moeders hoe ze Mongoolse
sloffen kunnen maken, zodat ze wat geld kunnen verdienen. Ze zijn
erg enthousiast en hebben al veel sloffen gemaakt. Deze proberen
wij weer te verkopen, zodat de vrouwen inkomsten hebben.
Naast dit, werk ik ook mee binnen het andere werk van Asian Foundation. Zo loop ik mee met de maatschappelijk
werkster als ze de fosterhuizen of scholen bezoekt, zit bij de vergaderingen, etc. Op deze manier ben ik steeds
meer betrokken bij het werk van en op de hoogte van de dingen die er gebeuren. Het is niet altijd even makkelijk,
maar ik vind het fijn om een deel van dit werk te mogen zijn.
Sylvia

Ook namens Asian foundation wensen we u allemaal een heel fijne vakantie toe!
Asian foundation,
Corry Vreugdenhil
Mongolië
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