Nieuwsbrief
Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”

Het is het einde van het jaar en dat bekent dat u weer op de hoogte gehouden
wordt van de laatste ontwikkelingen in Mongolië. Er is veel gebeurd afgelopen

halfjaar. Zo hebben de kinderen afgelopen zomer weer erg genoten van ons
jaarlijkse kamp en van de 5 weken dat ze op het platteland in een ger
(=authentieke Mongoolse tent) verbleven. Maar er is nog veel meer gebeurd.
In deze nieuwsbrief geven we jullie graag weer een korte indruk.
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3 Zusjes vinden een thuis
In fosterhome 4 zijn er drie nieuwe kinderen bij
gekomen. Het gaat om drie zusjes van 5, 10 en 13
jaar oud. Ze zijn op straat gevonden. Ze hadden toen
nauwelijks kleding aan. De kinder-bescherming heeft
vervolgens een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat
ze een moeder en een stiefvader hebben. Maar ook
blijkt dat de moeder een alcoholprobleem heeft en
dat de stiefvader hen erg mishandelde. Ze kunnen
dus niet terug naar hun familie.
Maar we zijn blij
dat we deze kinderen nu een veilig onderkomen
kunnen geven. Ze
gaan ook naar
school en dat vinden ze erg fijn.
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Noden en dank

Ons nieuwe fosterhome in Kharkhorin
In juni hebben we de opening van ons nieuwe huis op
het platteland gevierd. Daar verblijven intussen al 12
kinderen. Enkele kinderen verblijven bij de dagopvang
en een paar
kinderen krijgen
dag- en nachtopvang. In de
vorige nieuwsbrief kon u lezen
dat we in het
nieuwe huis
een filtersysteem
voor het vuile
water en een nieuwe kachel nodig hadden.
Dankzij uw giften konden beiden worden aangeschaft
en alles werkt perfect. Dat is een hele zorg minder!
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Tuvshintor en Otgonbat

Tuvshintor (boven) en
Otgonbat (onder)

Ons nieuwe busje (onder)

In fosterhome 2 zijn twee nieuwe
jongetjes komen wonen. Tuvshintor van 5
jaar en Otgonbat van 7 jaar. Tuvshintor
had alleen zijn moeder nog. Maar zijn
moeder raakte verslaafd aan alcohol en
leefde op straat. Zij wilde niet meer voor
hem zorgen. Tuvshintor was door niemand Ons nieuwe busje (onder)
gewild en hij zat daarom in een opvangtehuis. Een tante haalde hem daar weg,
maar na een tijdje wilde ook zij hem niet
meer hebben en het opvangtehuis wilde
Opbouw en bemoediging
hem ook niet meer terugnemen.
Eind november hebben twee pastors
Gelukkig hadden wij een plek voor hem.
van de Britse kerk ‘the Kingdom Faith
Hij had in het begin veel last van boosheid,
church’ een bezoek gebracht aan onze
wat natuurlijk geen wonder is. Maar nu hij
organisatie. Deze kerk is heel erg
weet dat hij bij ons niet meer weg hoeft, is
betrokken bij ons werk en ze sturen
hij erg aan het veranderen. Het andere
regelmatig een team om bijvoorbeeld
nieuwe jongetje, Otgonbat, komt bij een
bij het kamp te helpen. Deze keer
andere opvangorganisatie vandaan, maar
hebben ze seminars gegeven voor de
daar kon hij niet blijven. Hij heeft nog een
medewerkers en ook de kinderen en
zusje van 10 jaar die in een staatsweeshuis
tieners kregen geestelijk onderwijs.
woont. We gaan proberen haar ook naar
Iedereen is er door opgebouwd en
ons te laten overplaatsen. Dan kunnen ze
bemoedigd.
samen opgroeien.

Noden en dank
We kijken allemaal weer erg uit naar onze kerstviering. Voor
onze hele organisatie zijn het kamp en de kerstviering de
hoogtepunten van het jaar. Alle kinderen, de werknemers met
hun gezin en enkele arme gezinnen worden dan uitgenodigd.
Ook meiden die vroeger onder onze zorg waren en intussen op
zichzelf wonen zijn dan welkom. Iedereen krijgt een praktisch
cadeau, zoals kleding, en een zak met snoepgoed.
We hebben dit jaar een flink dieptepunt bereikt wat betreft de
financiën. Maar er is vervolgens ook op wonderbaarlijke wijze
voorzien in onze noden.
Wilt u ons helpen? Dan kan dit door bijvoorbeeld een donatie te
doen voor onze kerstviering en de kerstcadeaus. Daarnaast
hebben we in enkele huizen nog een computer nodig, want ook
in Mongolië kunnen kinderen niet meer studeren zonder
computer. Dit is echter een grote uitgave die we niet zomaar
kunnen financieren. Natuurlijk kunt u ook maandelijks een kind
sponsoren.
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Foto (van links naar rechts):
pastor Judith, Boldoo, Hongoroo en pastor Sandra

En aan iedereen die ons heeft ondersteund
met gebed en giften: heel hartelijk dank!

Wat zijn we God dankbaar voor Zijn trouw
en zorg in het afgelopen jaar!
We wensen u gezegende feestdagen toe!
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