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Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
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NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Er is bijna weer een jaar voorbij en dan is het altijd goed om terug te blikken.
We zijn het afgelopen jaar enorm gezegend: Zo hebben we, dankzij sponsors, een andere schoolbus aan
kunnen schaffen. Ook hebben we een nieuw stuk land (haschaa) gekocht. Meisjes die zelfstandig wonen
kunnen daar geplaatst worden maar ook families die we weer met elkaar verenigd hebben of gaan verenigen
kunnen daar terecht.
oude haschaa
opgeknapte haschaa
We hebben onze oude haschaa helemaal
opgeknapt en daar hebben we douches en wc’s
gerealiseerd. Er zijn mensen uit Holland met een
bus vol spullen naar Mongolië gekomen. Ze
brachten schoolmaterialen, gereedschap voor een
jongenswerkplaats, naaimachines en spelletjes
mee. Ook ontvingen wij sponsorgeld van twee
dames die een wereldreis maakten en hierbij
Mongolië aandeden. Voor dit alles zijn we heel dankbaar.

Deze zomer hebben we een geweldig
kamp gehad met elkaar. Er was een
team uit Engeland overgekomen om
ons hierbij te helpen. De kinderen
hebben genoten van sport, spel en een
speciaal Bijbelprogramma. Enthousiast
keerden ze naar huis terug.

Ook kwamen er moeilijkheden op ons af. Zo gaat de overheid zich steeds meer bemoeien met buitenlandse
organisaties die kinderen helpen. Ze kijken niet naar de belangen van het kind.
Hierdoor verloopt alles heel moeizaam. Gelukkig heeft de inspectie onze organisatie weer voor een jaar
goedgekeurd.
Fosterhome 1:
De flat is opgeknapt. Er is geschilderd en nieuwe vloerbedekking gelegd.
Het oudste meisje, Otgonjargal, kreeg een baan en woont nu met twee
andere meisjes in een ger op onze haschaa. Zo leren ze op eigen benen
te staan. Er kwam dus weer een plaats vrij voor een nieuw kind. We zijn
naar het identificatie centrum van de politie gegaan. Daar worden de
kinderen gebracht die op straat gevonden worden. We hebben een
jongetje van 5 jaar gekregen. Hij woonde al anderhalf jaar op dit centrum.
Hij kwam nooit buiten. Hij had geen schoenen, geen jas en nauwelijks
andere kleding. We hebben meteen alles nieuw voor hem gekocht. Hij had
een huidinfectie en zag er triest uit. Wat is het dan fijn om voor dit kind te
kunnen zorgen. Nu gaat het heel goed en de andere kinderen zijn erg lief
voor hem. Eén van hen zei: ”Nu hebben we een klein broertje gekregen,
hè?”
Er was goed nieuws voor Otgongerel. Ze was op een school voor speciaal
onderwijs maar het ging zo goed met haar dat ze per september naar een
gewone school kon gaan.
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Fosterhome 2:
Buena is een begaafd meisje. Ze kan heel mooi zingen en ze is gek op
dansen en gymnastiek. Samen met een meisje van de haschaa volgt ze hier
een cursus voor. Deze twee meisjes kunnen niet goed leren maar daarom is
het zo belangrijk dat we hen stimuleren in die dingen waar ze wel goed in zijn.
Dorjoo, de jongste in dit huis, is per september naar een school voor speciaal
onderwijs gegaan. Hiervoor was hij op de kleuterschool. Hij loopt achter in zijn
ontwikkeling maar hij is trots dat hij nu echt leert en doet heel erg zijn best. Hij
laat steeds zijn schriften zien. Hij blijft de clown van de familie.
Twee andere kinderen volgen een handenarbeid cursus en één jongen krijgt
tekenles.
Oyunerdene was erg verdrietig toen ze hoorde dat haar opa gestorven was.
Hij was een alcoholist. Dit soort dingen zijn erg ingrijpend in het leven van de
kinderen, ook al hebben ze geen contact met hun familie.
Aruna is op de universiteit en daar doet ze het heel goed. Ze volgt een studie
”toerisme”.

Haschaa:
Met de meiden gaat het goed.
Drie van hen zijn er op de
universiteit en ze doen serieus
hun best. Eén meisje is klaar
met haar studie voor
decoratiewerk binnenshuis
(schilderen en behangen). Ze
heeft nu een baan. Een ander
meisje werkte op een
naaiatelier waar ze zeven
jongenswerkplaats
dagen per week van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat moest
werken. Dit werk was te zwaar voor haar en nu maakt ze o.a. vilten sloffen die verkocht worden. Hiermee
verdient ze haar eigen geld.
De staf:
We zijn heel blij met de staf die we in Mongolië hebben. Tsegi is onze manager. Zij is erg goed in haar werk
en tijdens mijn afwezigheid kunnen we alles met een gerust hart aan haar overlaten. Odnoo is de sociaal
werkster en zij volgt de kinderen in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en Jachaa is de accountant
die we in alles voor honderd procent kunnen vertrouwen.
Onkosten:
Alles is in Mongolië weer veel duurder geworden. Zo zijn onze maandelijkse onkosten de laatste twee jaar
bijna verdubbeld. We zijn heel blij dat er toch steeds genoeg geld voor beschikbaar was. De kinderen
hebben nieuwe bedden nodig die per stuk 150 euro kosten. We hopen ook dit jaar weer kerstfeest te vieren
met alle kinderen. Ze krijgen dan allemaal een cadeautje en nieuwe kleding. Wilt u ons helpen om dit te
realiseren?

We willen u hartelijk danken dat u afgelopen jaar zo achter ons werk stond met gebed en giften.
Verder wensen we u namens Asian Foundation heel gezegende feestdagen toe.
Corry Vreugdenhil.

Zoko is erg blij met zijn pakje uit Nederland
Ons adres is:
M.C.F. Postbox 337
Ulaanbaatar 49
Mongolia.
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