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Ps 127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan”.
Mei 2007
NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Dankbaar
Allereerst willen we iedereen bedanken voor alle goede gaven.
 Deze winter hadden we een nieuw schoolbusje nodig.
Spontaan is hiervoor zoveel gegeven dat we voor 1 januari 2007
een prachtige gele bus konden kopen.
 Ook onze wens voor sanitair bij de meisjes op de haschaa
is uitgekomen. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan
twee douches en twee toiletten. Dit was een hele klus omdat er
geen stromend water is. De meiden kunnen bijna niet wachten tot
het klaar is. Een goede hygiëne helpt zeker om ziekten te
voorkomen.

links: de watertank
rechts: de aanbouw
waar de tank, de
douches en de wc’s in
komen

 Waar we ook erg dankbaar voor zijn is de werkplaats voor al onze tiener meisjes.
D.m.v. een sponsor konden we naaimachines en alles wat we nodig hadden kopen en in januari 2007 zijn
we gestart met naailessen op zaterdag. Ook leren de meisjes viltbewerking, sieraden maken en nog veel
meer handwerken.
Het is de bedoeling dat de meisjes al deze dingen leren zodat ze een zinvolle vrijetijdsbesteding hebben
maar ook voor de toekomst kan dit een arbeidsvoorziening voor hen worden. We proberen de gemaakte
spullen te verkopen, zodat we weer nieuw materiaal voor dat geld kunnen kopen en de meisjes verdienen er
ook een zakcentje mee waar ze erg enthousiast over zijn.
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 Van de zomer hopen enkele enthousiaste mensen met een camper en een busje naar
Mongolië te komen. Deze zijn volgepropt met spullen, zoals alle timmergereedschappen die we nodig
hebben om deze zomer een jongenswerkplaats te beginnen.
Het is voor de tiener jongens en meisjes erg belangrijk om allerlei vaardigheden te leren die ze later
misschien in hun leven nodig hebben.
 We zijn blij met de nieuwe maandelijkse sponsors.
 D.m.v. enkele giften konden we de kinderen nieuwe winterkleren geven, waar ze heel erg blij mee
waren. De leiding vertelde dat ze hiervoor al een paar weken aan het bidden waren.

De kinderen
Een van de oudste meisjes heeft afgelopen jaar een bakkersopleiding gevolgd. Ze kan niet leren maar ze is
erg enthousiast over deze school. We hopen dat we deze zomer voor haar een baan kunnen vinden in een
bakkerij.
Drie van onze kinderen volgen een universitaire opleiding en ze doen het heel goed.
Twee oudere jongens kunnen heel goed leren en als ze hun best blijven doen kunnen ze over een jaar naar
de universiteit. Voor sommige kinderen is het duidelijk dat ze een vak moeten leren nadat ze de school waar
ze nu opzitten beëindigd hebben. Daarom zijn we ook zo blij met onze werkplaats.
Alle kinderen zullen in juni hun schooljaar afronden en kunnen dan in september met het volgende
schooljaar beginnen.
Dit voorjaar hebben we alle kinderen weer medisch laten testen.
De gezondheidszorg is in Mongolië heel erg slecht en al hebben we de beste artsen en tandartsen gekozen
dan zien we toch dat onze kinderen verschillende lichamelijke problemen hebben waar onvoldoende zorg
voor is.
Het zou geweldig zijn als een Nederlandse arts naar Mongolië kan komen ( vakantie???) om onze kinderen
te onderzoeken.
De vakantie duurt in Mongolië drie maanden maar gelukkig hebben we weer een kamp op het platte land
waar iedereen enorm naar uitziet. Een Engels en een Nederlands team komen ons daarbij helpen.
De Hemelse Vader heeft ons afgelopen jaar weer met Zijn zorg en zegen omringd en zonder Zijn hulp is het
onmogelijk dit werk te doen.
Ook zonder uw hulp zouden we niet verder kunnen gaan en we zijn u erg dankbaar voor gebed en
ondersteuning.
Enkele mensen hebben de kinderen een pakje of een kaart gestuurd. U had de stralende gezichtjes eens
moeten zien!
Het adres is: M.C.F. Postbox 337
Ulaanbaatar 49
Mongolia.
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