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Grote nood
Het is bijna weer het einde van een veelbewogen jaar. Na een strenge lockdown in het begin van dit jaar kon het
gewone leven in Mongolië weer beginnen omdat er geen uitbraak van het Corona virus onder de bevolking was. Alle
grenzen bleven dicht en zo kon het virus zich niet verspreiden. Sinds half november is er toch een uitbraak onder de
bevolking gekomen. Daarom is alles nu in een hele strenge lockdown. Op het ogenblik is Mongolië in een noodsituatie.
Alles is gesloten. Niemand mag naar zijn werk maar ook niemand mag naar buiten. Ook de scholen zijn weer gesloten.
Overal in de straten is politie en de regering wil zelfs het leger in gaan schakelen voor de controle. Alle winkels zijn
gesloten maar de supermarkten zijn ‘s avonds van 7-9 uur open. Omdat heel het leven stil ligt hebben veel mensen
geen enkel inkomen en er zullen velen van honger en kou sterven.
Ook onze kinderen moeten hele dagen binnen blijven. Leidsters mogen elkaar niet afwisselen dus er is er één leidster
in ieder huis en zij moet zonder rust periodes daar blijven. Een zware opgave maar de kinderen helpen goed mee en
tot nu toe gaat het goed met hen allen.
Ik (Corry) was in juni naar Holland gekomen met een repatriëringsvlucht. Ik hoopte einde van de zomer weer terug te
kunnen gaan, maar omdat Mongolië de grenzen gesloten heeft kan ik nog niet terug. Voor Hongoroo, onze manager,
is het een heel moeilijke periode, maar zij heeft alles wel goed onder controle.
Kharkhorin
Zoals u weet hebben we ook een huis op het platte
land in Kharkhorin. Dit huis is in 2013 gefinancierd
door “Nederland Metterdaad”. Het bestaat uit twee
afzonderlijke vleugels. In de ene vleugel wonen nu
14 kinderen en de andere vleugel is helaas nog leeg.
Heel graag zouden we daar ook kinderen willen
opnemen maar we hebben daar geen sponsors voor.
We hopen dat we hier ook sponsors voor krijgen
zodat we veel meer kinderen daar een thuis kunnen
bieden. Er is daar ook veel nood. Kinderen die geen
ouders hebben of ouders die niet voor hen willen
zorgen worden vaak ondergebracht in een ander gezin. Hier worden zij dan als een slaaf gebruikt. Zij gaan dan niet
naar school en worden lichamelijk en / of seksueel misbruikt.
We kregen een keer een jongen van 9 jaar binnen. Hij was net zo groot als ons kind van
drie. Hij was hiervoor bij adoptie ouders. Daar kreeg hij nauwelijks te eten, veel slaag en
werd behandeld als een hond.
Een meisje dat ook bij ons in dit huis woont had geen enkele droom voor de toekomst.
Ze woonde vroeger heel ver in de countryside. Ze was nooit door haar eigen familie
geaccepteerd en had nooit enige liefde gekend. Toen ik
haar vroeg wat ze later wilde worden zei ze dat ze dat niet
kon zeggen, want niets zou ooit werkelijkheid worden. Ze
was zonder enige hoop. Toen ik er op aandrong zei ze dat
haar droom was dokter te worden, maar dat zou nooit
kunnen gebeuren. We vertelden haar dat dit heel goed
mogelijk was als ze goed haar best op school zou doen.
Volgend jaar komt ze naar de stad en kan ze in ons
meisjeshuis wonen. We zorgen er voor dat ze naar de
universiteit kan gaan. Ze is van een depressief meisje met geen enkele hoop een meisje
geworden met hoop op de toekomst. Een ander meisje wil volgend jaar voor tandarts
gaan leren en haar nemen we dan ook op in de stad. We willen in Kharkhorin zo graag nog
meer kinderen helpen. Helpt u mee?
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Ons huis staat op een stuk grond met ruimte voor een
moestuin en een kas, waar met de hulp van de kinderen in de
zomer groente wordt verbouwd.

Beste sponsors en supporters,
Het was een jaar met veel uitdagingen voor de hele wereld. De kinderen hebben twee maanden geen school.
We zitten in een algehele lockdown. Zo gauw die opgeheven wordt gaan onze kinderen naar het platte land
waar we gezegend zijn met onze vakantie gers.
Onze tieners zijn begonnen met naailessen. Zij hebben maskers gemaakt voor alle kinderen, want we moeten
die nog steeds dragen. Ze genieten van deze lessen om te leren hoe ze ook allerlei kleding kunnen maken die ze
nodig hebben. De kerst- en nieuwjaarsvieringen zijn niet toegestaan. We hopen wel dat we kerst eenvoudig
kunnen vieren in een van onze huizen met alleen alle kinderen en leiding. Deze viering is heel speciaal voor de
kinderen. Ze krijgen dan een cadeau waar ze het hele jaar naar uitkijken.
Onze kinderen missen Corry heel erg, vooral nu ze niet met kerst bij ons kan zijn. We hopen dat de grenzen
snel weer open zullen gaan en zij weer naar ons toe kan komen. We danken alle sponsors en supporters die door hun zorg veel in de
kinderen hun leven veranderd hebben. Wij bidden allemaal dat God jullie zal beschermen voor het Coronavirus. We wensen u een speciaal
kerstfeest toe met uw geliefden. Veel zegen voor het nieuwe jaar!
Hongoroo (manager)
Naailessen
Vorig jaar kregen de meisjes in Kharkhorin naailessen en
dit jaar wilden we ook onze meisjes in de stad naailessen
geven. Na een oproep in de vorige nieuwsbrief om
naaimachines is daar heel positief op gereageerd. Door
donaties konden we naaimachines kopen voor de meisjes
in Kharkhorin, maar ook voor de meisjes in de stad. We
konden zelfs hiermee de naailessen en het benodigde
materiaal bekostigen. Wat zijn we daar enorm dankbaar
voor!
Ook dit jaar krijgen alle kinderen weer een cadeau met
kerst. Dat is meestal een kledingstuk. De jongere kinderen
krijgen daar nog iets van speelgoed bij en de oudere kinderen een boek. Mocht u in overweging nemen hoe u ons kunt
helpen dan zijn we voor elke gift dankbaar. Voor het sponsoren van een kind in Kharkhorin verwijzen we u naar onze
website: http://www.asianfoundation.nl.
We danken al onze trouwe sponsors en belangstellenden voor wat u deed voor onze kinderen. U gaf ze uitzicht op een
goede toekomst. We zijn God zo dankbaar dat Hij ons en onze kinderen bewaarde dit jaar en dat het zo goed met alle
kinderen gaat ondanks alle beperkingen.
Namens Asian Foundation en alle medewerkers in Mongolië wensen we u gezegende feestdagen toe!
Corry Vreugdenhil.
PS Helaas is het op dit moment niet mogelijk een brief of pakje naar uw sponsorkind te sturen. De grenzen zijn ook dicht voor de
post. Zodra dit weer mogelijk is zullen we u hierover berichten.
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