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

Verjaardag vieren!

Juni 2016

In de loop der tijd krijgen we steeds meer nieuwe
kinderen erbij. Wat is het fijn om te zien dat
kinderen een echt thuis hebben, waar ze belangrijk
zijn en waar hun verjaardag wordt gevierd. Dat is
voor veel van onze nieuwe kinderen een belevenis
die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt.
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Feestdagen
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we kerst gevierd. Het was
heel erg fijn om de kerst met z’n allen te vieren. Wat zijn we
een grote “familie” geworden! Ook hebben we het Mongoolse
Nieuwjaar gevierd in februari: ‘Zagaan sar’. Dit duurt 4 dagen.
Op de tweede dag zijn alle kinderen en de leiding bij Corry thuis
op bezoek geweest. Ook de oudere jongens en meiden die al een
baan hebben kwamen langs. Het was erg bemoedigend om te
zien dat we één grote familie zijn met elkaar.

Foto boven: Kerstviering & onder: Zagaan sar

Het armoedeprobleem in
Mongolië

Foto boven:
Onze nieuwe kinderen
horen er helemaal bij en
worden opgenomen
door de anderen.
Foto rechts:
Namona helpt kleine
Naraa met schoolwerk.
Naraa is nieuw bij ons
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Op het ogenblik is het in Mongolië erg moeilijk. De regering is
bankroet gegaan en veel mensen zijn werkloos geworden,
waardoor er nog meer mensen op straat terecht komen. Ook
alcoholverslaving is een groot probleem in Mongolië.
We worden dan ook vaak gevraagd om hulp te bieden aan
kinderen in nood. Ondanks dat we vaak nog geen sponsors voor
nieuwe kinderen hebben, proberen we toch weer nieuwe
kinderen aan te nemen als we daar plek voor hebben. Ook voor
de kinderen in het nieuwe huis op het platteland hebben we nog
geen sponsors. Wanneer er nieuwe kinderen bij ons komen dan
zorgen we voor kleding en schoolspullen voor hen en alles wat ze
verder nodig hebben, zoals bijvoorbeeld medische hulp.
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Ons huis in Kharkhorin

Bezoek in Nederland

Het gaat heel goed met onze kinderen in
het huis op het platteland. De kinderen
zeggen zelf dat ze heel erg veranderd zijn
sinds ze hier wonen of dagelijks komen
(dagopvang). Er wordt nu druk gewerkt
aan de moestuin en de kas zodat we deze
zomer groenten kunnen oogsten en er is
een kippenhok gebouwd.
Foto: Een van de kinderen, Muchtulga, is bij ons in Kharkhorin
gekomen nadat hij op een avond door de politie op straat was
gevonden. Hij was weggelopen van zijn adoptieouders, omdat hij
erg mishandeld werd. Maar het gaat nu veel beter met hem. Hij
bloeit helemaal op door de zorg die hij nu krijgt.

Dit voorjaar zijn Hongoroo
(onze manager), haar man Boldoo
(onze chauffeur) en hun zoontje Chinbold
in Nederland geweest.
Het was niet alleen een vakantie voor hen,
want ze hebben op verschillende plaatsen
gesproken over ons project en het contact
met het bestuur van Asian Foundation is
weer versterkt. Verder hebben ze
geweldige dagen gehad en konden ze de
Nederlandse cultuur een beetje leren
kennen.

Zomerkamp in zicht!
Eind juni gaan alle kinderen 5 weken naar het platteland.
Zo kunnen ze lekker de hele zomer buiten zijn in plaats van in de
grauwe, stoffige stad waar ze bijna alleen maar binnen kunnen
spelen. Ook de jaarlijkse kampweek is weer in het vooruitzicht.
Daar kijken de kinderen altijd erg naar uit en half augustus is het
weer zover. De kampweek is georganiseerd met sport en spel en
allerlei Bijbelse activiteiten. Een team uit Engeland komt ons hier
weer bij helpen en we zijn daar heel blij mee.

Foto: Hongoroo, Boldoo en Chinbold tijdens een
presentatie op de Heijbergschool in Rotterdam

Noden en dank
In Kharkhorin blijkt de wel niet diep genoeg te zijn. Nu moet er
veel dieper geboord worden. Dit brengt extra kosten met zich mee
van ruim 1000 euro. Verder komt het kamp er natuurlijk ook
weer aan. De kampplaats moet per dag betaald worden en dit
wordt elk jaar duurder.
Als u overweegt om een van onze kinderen maandelijks te
sponsoren, maar u vindt het bedrag van 50 euro daarvoor te
hoog, dan kunt u ook een klein bedrag geven. Kleinere bedragen
gebruiken wij ook om onze kinderen mee te onderhouden, want
voor veel van onze kinderen hebben wij nog geen vaste
sponsorgelden.
We zijn God zo dankbaar dat we de mogelijkheid krijgen om voor
de kinderen te blijven zorgen. Daarnaast willen we u hartelijk
danken voor uw betrokkenheid bij onze kinderen. Zo hebben we
enkele giften gekregen voor een computer. We hebben nu in twee
fosterhomes een computer kunnen aanschaffen. Hartelijk dank!
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We wensen u een fijne zomer toe!
Namens Asian Foundation,
Corry Vreugdenhil
Asian Foundation
Favrestraat 275
3066 EG Rotterdam
Tel: +31(0)620984928
E-mail: info@asianfoundation.nl
Rabobank nr: NL76RABO0313117888 t.n.v.
Asian Foundation te Rotterdam
We zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/
Foto’s van onze kampweek met de
asianfoundationmongolie
kinderen.
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