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NIEUWSBRIEF
Mei, 2002
Beste sponsor,
Graag willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van “onze” kinderen, die sinds vorig jaar in
ons tehuis voor dakloze kinderen in Ulaanbaatar.(Mongolie) verblijven.
“Onze” kinderen.
De kinderen in ons appartement wonen nu bijna een jaar
als gezin bij elkaar en genieten van het huiselijke leven.
Op school bleek dat de kinderen een flinke
leerachterstand hadden en niet alle kinderen hebben dit
al ingehaald. Door deze kinderen thuis extra begeleiding
te geven hopen we deze achterstand snel in te lopen.
De gezondheidstoestand van de kinderen is in het
algemeen gesproken goed, maar er zijn diverse
aandachtspunten. Zo heeft Otgonjargal - als gevolg van
een vit.D-tekort – rachitis waardoor zij problemen heeft
met haar heup.
Door goede voeding en extra vitamines hopen we hun
gezondheid te verbeteren.
De vader en moeder, Ganzorik en Dagi, genieten van
hun grote gezin en onder hun liefdevolle zorg zien ze de
kinderen opbloeien.

Nieuwe plannen.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al verteld dat er
een tweede appartement is aangekocht, hoewel we op
dat moment nog niet voldoende sponsors hadden om de
maandelijkse kosten voor de kinderen die hierin
opgevangen zullen worden, te dekken.
Met grote vreugde kunnen wij u nu meedelen dat we,
dank zij uw royale steun, deze zomer met 6 kinderen
(zo mogelijk zelfs 8) kunnen starten. Geweldig he!
Voor we zover zijn moet het huis nog opgeknapt worden
en moeten we meubilair aanschaffen. Ook wordt er in
Mongolie naarstig naar een echtpaar gezocht dat de
zorg voor de kinderen met liefde op zich wil nemen.
Zoals u weet willen we de kinderen in gezinsverband op
laten groeien zodat ze optimale aandacht krijgen.
Corry Vreugdenhil hoopt in juli weer naar Mongolie te gaan en gezamenlijk kunnen de kinderen dan
geselecteerd worden.
We zijn heel blij met uw steun en gebed. We zijn God dankbaar voor zijn trouwe zorg waardoor wij en de
kinderen hoop op de toekomst kunnen hebben.
Namens het bestuur van Asian Foundation,
Corry Vreugdenhil.

