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Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
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NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Fosterhomes
Al een hele tijd was het onze droom een nieuw fosterhome te starten. Dat is nu werkelijkheid geworden. We
hebben een groot appartement met 6 kamers kunnen kopen en we hebben toestemming om daar 14 kinderen in
te huisvesten. Intussen hebben we al 7 kinderen daar een plekje kunnen geven.

Met spullen die uit Holland gestuurd zijn hebben we het erg gezellig kunnen maken.

Onlangs kwam iemand praten over een meisje van 15 jaar dat onmiddellijk hulp nodig heeft. Ze was als baby
door Mongoolse mensen geadopteerd. Als klein meisje werd ze al mishandeld en misbruikt door broers en
vader. De politie was er achter gekomen en nu zit ze al 4 maanden in een tijdelijke opvang in het politiebureau.
Het is zo heerlijk als je dan plaats hebt om dat meisje op te vangen.

Ook hebben we de jaarlijkse inspectie gehad. Dat betekent dat in elk huis 6 à 7
inspecteurs komen. Over het algemeen waren ze erg tevreden. Bij ons tiener
meisjes project kwam een vrouw van Unicef meekijken. Ze was erg onder de
indruk en zei dat er veel meer van dergelijke opvangprojecten voor meisjes
zouden moeten komen. Ze vond het geweldig dat we douches en wc’s hadden
gebouwd. Alle inspecteurs zeiden dat ze zoiets in een gerdistrict niet verwacht
hadden. Eindelijk een positief geluid.
Ons huis voor de tiener meisjes

Met onze andere foster kinderen gaat het erg goed. Ze zijn enorm gegroeid. Dat is natuurlijk fijn, maar dat
betekent dat hun winterkleren die ze vorig jaar nieuw hebben gekregen, te klein zijn geworden. We moeten nu
maar wat doorschuiven en kijken wie wat past. Ook voor onze nieuwe kinderen moeten we kleding kopen.
Het is zo fijn om te zien hoe de kinderen van elkaar zijn gaan houden als echte broers en zussen.
In verband met de griep zijn momenteel alle scholen, kerken en markten gesloten. Het valt voor de kinderen niet
mee, want ze mogen ook niet naar buiten.
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De kinderen genieten enorm tijdens het zomerkamp op de countrysite.

Onze tiener jongens en meisjes (begeleid wonen project)
Onze meiden op de universiteit doen goed hun best en we hebben geen problemen met
hen. Eén meisje is zo goed dat haar gevraagd is of ze na haar studie op die school
docent wil worden. Er zijn ook kinderen die helemaal niet kunnen leren. Een meisje van
15 jaar kan na vele jaren scholing haar naam nog niet uit haar hoofd schrijven.
Een ander meisje met een geestelijke achterstand, heeft nu werk gekregen als hulpje
van de kokkin bij een kleuterschool van de kerk. Daar hebben ze geduld met haar en
daarom gaat het goed.
Hongoroo (ook een meisje van ons project) werd door een kerk in Engeland uitgenodigd
om een half jaar te komen. Ze is nu weer terug en studeert rechten. Haar Engels is
enorm verbeterd en ze is voor mij persoonlijk een grote hulp.
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Met onze jongens op de universiteit gaat het ook goed. Eén jongen is door de
hele school uitgekozen als een soort vertegenwoordiger bij allerlei
evenementen. Soms moet hij gaan praten met o.a. regeringspersonen. Hij liep
altijd in een T-shirtje, maar nu moet hij nette kleding dragen en dat is leuk om
te zien.
Een jongen en meisje met een erge achterstand zitten op een soort
bakkersschool. Het is een eenjarige opleiding. Ik denk niet dat ze meer kunnen
halen maar ze vinden het erg leuk en zijn erg enthousiast.

Kerstfeest is weer in aantocht en iedereen kijkt daar erg naar uit. Ik wil alle kinderen een pyjama geven en de
gezinnen krijgen er ook nog een deken bij. Een gulle geefster uit Holland heeft alle pyjama’s in Holland gekocht
en overgestuurd als een gift. Misschien vindt u het leuk om als kerstgift een deken te sponsoren à 15 euro.
Zoals u kunt lezen zijn we weer enorm gezegend. Onlangs zei iemand hier dat onze organisatie succesvol is.
Dat komt omdat God ons in alles heeft voorzien!
Soms gaat alles voor de wind en soms zit alles tegen, maar we weten dat Hij met ons gaat en dat Hij het werk
dat Hij begon niet zal verlaten.
We zijn ook erg blij met u allen die ons afgelopen jaar weer zo trouw hebben gesteund door gebed en giften.
Heel hartelijk dank!
Namens Asian Foundation wensen we u gezegende feestdagen toe!
Corry Vreugdenhil (Mongolië)

Ons adres in Mongolië is:
M.C.F. Postbox 337
Ulaanbaatar 49
Mongolia.
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