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

NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Vandaag zijn we in een ijzige sneeuwstorm naar een gerdistict geweest waar we een familie
(die ook in een ger woont) hebben bezocht omdat er een baby was geboren.
Overal sneeuw en ijs en dan heuveltje op en heuveltje af en een niet geplaveide weg vol
kuilen. Sommige heuveltjes konden we bijna niet opkomen met ons busje omdat het zo ijzig
was. De moeite werd wel beloond toen we de schattige baby zagen. Ik kon meteen een
dekentje geven dat een oudere mevrouw in Holland had gebreid. De storm blies om de ger
heen en het dekentje werd meteen in gebruik genomen want het was ook binnen koud.

Ons nieuwe haschaa huis
Bovenstaande tekst komt letterlijk en figuurlijk
uit. We kregen geld van de Nederlandse
ambassade in Beijing om een huis te bouwen
voor nieuwe meisjes die geen onderdak
hebben. Dit geld was bij lange na niet genoeg,
want alle materialen waren veel duurder
geworden. Toen ging een groep enthousiaste
mensen in Nederland een feestje organiseren
waar entree voor betaald moest worden. Er
werden allerlei dingen geveild op die avond en
de opbrengst was gigantisch. Er kon direct met de bouw gestart worden. Geweldig hè? Het huis is bijna klaar en
we zullen een feestje organiseren met alle kinderen voor de opening.
Het nieuwe huis bestaat uit drie units. Eén unit heeft een eigen entree. Die is
voor meisjes die met een heel oude grootvader wonen en die we al jaren
sponsoren. De meisjes zijn op de universiteit. De andere twee units zijn voor
meisjes met een achterstand die een beroepstraining krijgen. Twee zusjes
bleken nog een klein zusje van 5 jaar te hebben die geen plaats om te wonen
had, dus die hebben we er maar bijgenomen.
Ons andere meisjeshuis is nu voor de meisjes met een geestelijke achterstand
die een baantje hebben. Het is goed dat ze bij ons blijven wonen want dat is
toch beschermd en dat hebben ze nodig.
zusje
De fosterhomes
De kinderen waren twee weken vrij en we hebben een tripje met ze gemaakt
naar het platte land. Even allemaal een frisse neus halen. Ook al was het koud,
de kinderen hadden er geen last van want ze deden spelletjes en gingen
voetballen. Het maakt me altijd blij als ik al die vrolijke kinderen zie, die de hele
busreis zingen en die allemaal met elkaar spelen als één grote familie.
Ze kijken al weer uit naar de kerstviering. Dat is voor hen een hoogtepunt en het
is zo leuk dat een paar oudere jongens kwamen vragen of zij mee mochten
doen met de voorbereidingen.
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Iemand uit Holland heeft als kerstcadeau ondergoed gestuurd. Het ziet er prachtig uit. We willen er nog iets bij
geven. De families krijgen ook nog een lakenpakket.

Ons personeel
Het is denk ik goed om de kantoormensen aan u te introduceren. Zonder hen was ik nergens. Ze verzetten een
enorme berg met werk. Er zijn namelijk zoveel regels waar aan gehouden moet worden. Wekelijks en maandelijks
moeten er allerlei formulieren ingevuld worden en naar de inspectie worden gebracht. Ook het werk met taxes
etc. vraagt heel veel tijd. De fosterhomes worden wekelijks bezocht en er wordt gekeken of alles goed
functioneert. Deze mensen zijn echt een spil in het werk en daarom kan alles zo goed doorgaan als ik met
vakantie in Holland ben. Zij zullen zich zelf aan u voorstellen:
Jagaa:
“Mijn naam is Jagaa en ik werk voor het zesde jaar voor Mongolian Children Foundation. Ik ben heel blij dat ik
hier kan werken omdat Gods vrede en vreugde op deze plaats is. Ik wil graag mijn dank uiten aan Asian
Foundation en ook aan u allen voor al de ondersteuning en hulp voor ons”.
Jinzo:
“Ik heet Chinzorig en ik werk drie dagen per week voor Mongolian Children Foundation. Veel dakloze kinderen in
Mongolië hebben een tehuis en familie gekregen en het belangrijkste is dat ze kennis hebben gekregen van de
liefde van de Here Jezus. Ik werk meestal op het kantoor en doe al het papierwerk en vul de documenten in die
voor regering en inspectie nodig zijn. Maar ik vind het erg fijn om de kinderen in de fosterhomes te zien en te
leren kennen. Het geeft enorme vreugde als ik zie hoe geliefd deze kinderen zijn en met hoeveel zorg ze
behandeld worden. De hulp en de interesse die u toont voor deze waardevolle kinderen is nooit tevergeefs”!
Odnoo:
“Hallo, mijn naam is Odnoo. Ik werk met de kinderen, leidsters en met de families die hulp krijgen van ons. Ik ben
altijd dankbaar dat ik dit werk mag doen.
Het leven van onze kinderen is totaal veranderd. Zij hebben weer hoop voor de toekomst en dat is dank zij u.
Hartelijk dank voor alles”!
Nieuwe kinderen

“oude” meisjes zonder sponsor

één van de nieuwe kinderen

Als u nog een kind maandelijks wilt sponsoren dan is dat mogelijk, want we hebben nieuwe kinderen gekregen en
ook de “oude” hebben nog niet allemaal een sponsor.
We willen u weer hartelijk danken dat u ons werk afgelopen jaar heeft mogelijk gemaakt d.m.v. gebed en giften.
Het is zo bemoedigend om te zien hoeveel mensen met ons meeleven. Het is bijzonder dat we elke maand weer
genoeg geld hebben om voor de kinderen te zorgen en dat, nu alles zoveel duurder is geworden en de prijzen
nog blijven stijgen. We danken God dat hij in alle noden heeft voorzien!

Namens Asian Foundation, onze medewerkers en alle kinderen wens ik u heel fijne feestdagen toe!
Corry Vreugdenhil,
Mongolië
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