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4 van onze nieuwe kinderen:
Khulan, Temuulen, Ganaa,
Oyuka

Nieuwe kinderen

Zomerkamp

Er zijn in de afgelopen periode in
totaal 9 kleine kinderen
bijgekomen. Ieder fosterhome
kreeg een paar van hen onder
hun hoede. Maar dit viel voor
onze leiding niet altijd mee. Veel
van onze kinderen hebben een
boosheid in zich door een zwaar
verleden en zeker de nieuwe
kinderen. Zo wordt er in boosheid
nogal eens iets in huis vernield.
Maar de leidsters blijven positief,
want de kinderen veranderen ook
ten goede. Het is goed om te zien
hoe de oudere kinderen ook voor
deze kleintjes zorgen en het is
geweldig als je hoort wat de
ervaring was van de kinderen
toen ze bij ons kwamen. Alsof ze in
het paradijs waren gekomen:
warmte, liefde en altijd te eten.

Het is een goede zomer geweest.
Half juni was er eerst ons jaarlijkse
kamp en daarna bleven de
kinderen tot 18 jaar voor zes weken
op het platteland. We zijn naar ons
nieuwe huis op het platteland
gegaan. Helaas hebben we nog
geen toestemming om deze locatie
officieel als opvanghuis te
gebruiken, maar we hebben deze
zomer wel goed gebruik kunnen
maken van dit huis voor onze
kinderen uit de stad. Er is zelfs een
hele grote zolder en daar konden
heel wat kinderen slapen, we
pasten allemaal en het was er goed
vertoeven.
Voor onze nieuwe kinderen waren
deze 7 weken dan ook een
geweldige ervaring. Zoiets hadden
ze nog nooit meegemaakt. Vooral
het kamp was een grote verrassing
voor hen. Het heeft hen heel goed
gedaan en ze hebben veel geleerd
door onze bijbelactiviteiten en sport
en spel.

Odnoo in Holland
Odnoo, onze sociaal werkster is,
door een hiervoor speciaal
bedoelde gift, in september in
Nederland geweest. Zo kon ze
met het bestuur van AF praten en
van dichtbij zien hoe sponsoring in
Holland tot stand komt en dat dat
niet altijd eenvoudig is.
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“Alsof ze in het
paradijs waren
gekomen: warmte,
liefde en altijd te
eten.”

Foto’s van onze kampweek met
de kinderen.
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Bruiloften

Bruidspaar Pagma en Zanaa

Nu ook op Facebook!

We hebben 2 bruiloften gevierd.
Een jongen en een meisje van
ons project, Pagma en Zanaa,
zijn getrouwd. Zij waren deze
zomer afgestudeerd.
En een meisje dat al jaren in
onze organisatie was,
afgestudeerd is en intussen al
enige tijd bij ons werkt als
manager, Hongoroo. Zij is
getrouwd met Boldoo, een
vriendelijke Mongoolse man . De
bruiloft was een hele belevenis,
vooral omdat de ouders van
Boldoo mij toestemming
kwamen vragen, want ik ben
zogezegd Hongoroo’s moeder.
Dit gebeurde volgens een vaste
Mongoolse ceremonie.

Bruidspaar Boldoo en Hongoroo met
Corry

Like ons op facebook en blijf op de
hoogte van nieuwe belevenissen
tijdens mijn bezoeken aan
Mongolië. LET OP! Volg
onderstaande link:
www.facebook.com/asianfoundati
onmongolie.
Er is namelijk nog een andere Asian
Foundation in omloop, maar die is
dus niet juist.

Ons nieuwe busje (zie onder)

Weer naar school

Noden en dank

In september is iedereen weer naar school
gegaan. Voor onze nieuwe kleintjes betekende
dat
dat
ze naar
kleuterschool gingen en voor
Ons
nieuwe
busjede
(onder)
sommige oudere nieuwe kinderen voor het eerst
naar school. Het was moeilijk om voor iedereen
weer passend onderwijs te vinden. Enkele
kinderen gingen voor het eerst naar de
universiteit of naar een beroepsopleiding.
Gelukkig is het allemaal gelukt en is de rust
wedergekeerd.

Hierbij willen we iedereen bedanken die een gift
nieuwe
busje
(onder)
heeft gegeven voorOns
een
nieuw
busje!
Het is gelukt.
We hadden genoeg om een klein busje te kunnen
aanschaffen. Het is echt geweldig dat we weer
vervoer hebben om kinderen naar school te
brengen.
U begrijpt dat nieuwe kinderen nieuwe kleding nodig
hebben. Als u ons hiervoor en voor de kerstviering
een donatie wilt geven dan is dat heel erg welkom.
Ook hebben we nog hard nieuwe maandelijkse
sponsors nodig!

Kerst 2014
Nu kijkt iedereen weer uit naar onze
gezamenlijke kerstviering. Dat is een hoogtepunt
binnen onze organisatie voor jong en oud. Er
wordt verteld, gezongen, muziek gemaakt en
ieder fosterhome verzorgt een optreden.
Daarna wordt er natuurlijk lekker gegeten,
gedronken en gesnoept en krijgt iedereen een
cadeau. Deze keer zullen dat pyjama’s zijn,
maar ook nog een boekje of iets dergelijks en
een zak met lekkers. Er komen ook families waar
we al jaren contact mee hebben en zij krijgen
allemaal een nuttig cadeau.

We zijn alle trouwe sponsors dankbaar en iedereen
die ons heeft ondersteund door middel van gebed
en giften. Onze grote dank gaat uit naar God die in
alles zo heeft voorzien!
We wensen iedereen gezegende feestdagen toe!
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