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Asian Foundation bestaat 20 jaar
Wat is er veel gebeurd in deze jaren. We begonnen met niets maar
toen we de stichting hadden opgericht kwamen er sponsors en giften
en al gauw konden we een flatje kopen waar onze eerste zeven
kinderen in konden wonen (foto rechts). Hierbij ziet u ze op de foto als
angstige kinderen. Wat ging er met hen gebeuren? Maar dat
veranderde al gauw, want voor hen was het alsof ze in het paradijs
kwamen zoals ze zelf zeiden. Op deze eerste foto ziet u ook drie bange
meisjes. De foto hieronder laat ziet u wat er van hen geworden is. Drie
vrouwen die een baan hebben en bij elkaar wonen als zussen. Ze
zorgen voor elkaar en
doen het zo goed. Wat
een verschil hebben we voor veel kinderen kunnen maken. Van helemaal
niets te zijn, verschopt, mishandeld en misbruikt, tot jongens en meisjes
die weten geliefd te zijn, een studie hebben gevolgd en daarna een
goede baan hebben gevonden. Zo zijn er veel als kind bij ons geweest die
nu hun bestemming bereikt hebben. Wat is er veel om dankbaar voor te
zijn.
We hebben nu 4 flats in de stad, een huisje op een stukje land en een
huis op het platte land in Kharkhorin.

De nood voor opvang is groot in Mongolië
Op het ogenblik is de situatie in Mongolie slecht en dat is te merken aan de dagelijkse
telefoontjes met de vraag of we een kind willen opnemen. Gelukkig hadden we in een
paar van onze gezinshuizen nog een plaatsje vrij, maar die zijn nu vol. Ook in Kharkhorin
zijn verschillende nieuwe kinderen opgenomen. Daar zouden we nog veel meer
kinderen kunnen hebben want de helft van dit huis is nog leeg, maar het ontbreekt ons
aan de financiën hiervoor. Hier een paar verhalen over enkele nieuwe kinderen.
Op de foto rechts ziet u drie kinderen van één familie die pas bij ons kwamen. Het
oudste zusje moest altijd voor haar babyzusje zorgen want moeder was er nooit, zij is
alcoholiste. Dit meisje was nooit op school geweest. Ze zit nu in de eerste klas en is
helemaal trots dat ze haar naam kan schrijven en ze is 14 jaar. Deze kinderen konden
niet lachen toen ze bij ons kwamen, maar nu zie je een paar vrolijke kinderen (de twee
foto’s linksonder) en dat is geweldig om te zien. Het kleine jongetje (foto rechts onder)
is nu met zijn zusjes verenigd die al eerder bij ons waren. Ze waren bij hun oma die hen op straat achterliet.
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Ook deze jongen op de foto rechts is nieuw in een van onze gezinshuizen gekomen. Hij is 13 jaar.
Hij had geen familie die voor hem zorgde en in het pleeggezin werd hij als slaaf gebruikt.
Daardoor is hij heel veel jaren niet naar school geweest. We hebben voor hem een plaatsje
gevonden op een school voor speciaal onderwijs voor oudere kinderen.
Zo krijgen al onze kinderen een kans om te kunnen leren op hun eigen niveau. Sommige meisjes
met een leerachterstand gaan we naailessen geven zodat ze later toch in hun onderhoud kunnen
voorzien.

Bezoek bestuur AF aan Mongolië
Ons bezoek was bedoeld om het contact met de werkers van Asian
Foundation en de kinderen te versterken. Het werd een intensive
week met afwisselende activiteiten. Zo brachten we een bezoek
aan alle fosterhomes en aten we gezellig mee met de kinderen, die
daarna spelletjes met ons deden en voor ons zongen en dansten.
Ook voerden we gesprekken met alle leidsters van deze huizen.
Het was duidelijk te merken dat zij zeer betrokken zijn en met veel
liefde voor de kinderen zorgen. Samen met de mensen van het
kantoor hebben we gekeken hoe de communicatie met ons, als
bestuur in Nederland, duidelijk kan blijven verlopen.
Het gezinshuis op het platte land voorziet daar in een grote
behoefte voor kinderen die verlaten zijn. Wat ons het meest is
bijgebleven is de blijheid en vooral de dankbaarheid van alle kinderen omdat ze kunnen opgroeien in een veilig thuis.
Heel mooi om te zien was, dat veel kinderen vanuit deze basis hun weg weten te vinden in de maatschappij. Meer
informatie over dit bezoek vindt u op onze website www.asianfoundation.nl. Namens het bestuur van AF, Nelly van
de Merwe

Bericht van Hongoroo, de manager van Mongolian Children Foundation in Mongolië
Afgelopen maand hadden we inspectie van de regering en zij inspecteerden op drie punten: de omgeving van de
kinderen, de zorg voor de kinderen en het kantoorwerk. We slaagden gelukkig voor de inspectie. Onze sociaal werkster
heeft ontslag genomen. Het was moeilijk om een nieuwe te vinden. Gelukkig is
er eindelijk een gekomen en we zijn blij met haar.
We hebben ook een huis op het platte land in Kharkhorin en daar hebben we
een stuk grond om groenten te verbouwen en een kasje voor komkommers en
tomaten. Deze groenten zullen voor alle fosterhomes zijn en de leiding is er zo
blij mee.
Met de kinderen gaat het goed en het is al snel vakantie. Ze hebben drie
maanden zomervakantie. We hebben twee stenen gers op een prachtig plekje
op het platte land. De kinderen gaan daar 5 weken heen en ze vinden het er
heerlijk. Het maakt hen ook gezonder als ze in de buitenlucht zijn. De leiding en
de kinderen kijken er naar uit.
We bedanken alle sponsors die het onmogelijke mogelijk gemaakt hebben in de
levens van de kinderen en we zijn zo blij om u te vertellen hoe de kinderen
gezegend zijn door middel van uw hulp! Bedankt voor uw support! Hongoroo

Benefietdiner op 12 oktober (zie flyer)
Asian Foundation bestaat twintig jaar. Wat een heuglijk feit om dat te vieren en dat gaan we doen door middel van
een benefietdiner. Het zou geweldig zijn als we 20 vaste maandelijkse sponsors er bij zouden krijgen of misschien wel
200. Voor elk bedrag kunt u ons maandelijks sponsoren voor bijvoorbeeld 5, 10, 20 euro per maand of meer.
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Die bedragen komen ten goede aan alle kinderen die geen sponsor hebben.
Ook een gift van 20 euro of meerdere keren 20 euro zou zeer welkom zijn.
Al die 20 jaren hebben we Gods trouwe zorg ervaren en kwam er uitkomst in tijden van nood. Ook zonder u als trouwe
gevers en supporters hadden we nooit zoveel kinderen kunnen helpen. Hartelijk dank hiervoor!
Namens Asian Foundation een fijne vakantie gewenst, Hongoroo, Nelly van de Merwe en Corry Vreugdenhil.
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