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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,
Het jaar is weer bijna voorbij en als we terugkijken op het afgelopen jaar dan kunnen we alleen maar zeggen dat
we enorm gezegend zijn.
De inflatie was dit jaar 36 % dus u kunt begrijpen dat het moeilijk was om ons hoofd boven water te houden wat
ons, God zij dank, toch elke maand weer gelukt is!
Een paar jaar geleden hadden we voor de dagelijkse behoeften van de kinderen genoeg aan het geld van de
vaste maandelijkse sponsors. Nu hebben we iets meer vaste sponsors maar dat geld is nu een derde van onze
maandelijkse uitgaven. Toch hebben we nooit tekort gehad.
Dit jaar hebben we 6 nieuwe kinderen gekregen. Na veel ontberingen mogen ze nu opgroeien in een liefdevolle
omgeving en ze genieten daar enorm van.
De kinderen hadden een week vakantie en we
hebben een paar tripjes gemaakt. We gingen
een dag met z’n allen naar de countrysite. Ook
de studenten hadden een dag vrij, dus alle
oudere meisjes en jongens gingen mee. Wat
een feest was dat en het was fantastisch om te
zien hoe al die grote lummels met de kleinere
kinderen speelden. In de bus werd door iedereen
vrolijk gezongen en als ik dan groot en klein als
een grote familie met elkaar om zie gaan dan
kan ik alleen maar heel erg dankbaar zijn.
heerlijk spelen in de sneeuw

groot en klein
In fosterhome 1 hebben we een nieuw meisje, Namona, er bij gekregen.
Dat kon omdat een meisje van 19 jaar doorschoof naar ons meisjes
project waar ze meer zelfstandigheid hebben. Met de twee oudere
jongens gaat het goed. Ze wonen nu meer zelfstandig in een ger maar ze
gaan nog graag mee als we een uitstapje maken. We hebben goede
leiding in fosterhome 1. Een vrouw van achter in de dertig is daar de
moeder en overdag komt er nog een leidster bij. Ze zijn lief voor de
kinderen dus daar zijn we erg blij mee.
<< Namona

In fosterhome 2 is Dorjoo niet meer de jongste want er is een klein meisje bijgekomen, Ariunzaja is haar naam.
In de fosterhomes zijn nu overwegend jongere kinderen. Ook in fosterhome 2 hebben we een goede moeder die
‘s nachts blijft en overdag komt een oudere vrouw als leidster. De kinderen zijn gek op hen en ook met hen zijn
we erg blij. Goede leiding is erg belangrijk want daar staat of valt de zorg voor de kinderen mee.
Op de meisjes haschaa gaat het goed. De meiden die op de universiteit studeren halen goede resutaten. Twee
meisjes zijn nog wat jonger en zijn op de gewone school. Er zijn ook twee werkende meisjes. We hebben daar
een prachtige ger van iemand gekregen en we bidden dat er meer meisjes zullen komen want we hebben er nu
de ruimte voor.
Een probleem is dat de regering moeilijk doet over het huis dat daar een paar jaar geleden gebouwd is en over
de douches want de septitank zou te dicht bij het huis onder de grond liggen. We hebben dit jaar nog geen
officiele goedkeuring gekregen en die heben we elk jaar voor al onze projecten nodig.
Iets positiefs is dat alle organisaties die hier met kinderen werken getest werden op het geven van gezonde
voeding. Wij kregen de derde prijs!
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Op onze tweede haschaa hebben we twee gers waarin elk twee jongens wonen. Zij
woonden eerst in de fosterhomes maar ze wonen nu hier zelfstandig. Twee andere
families die daar al een tijd woonden zijn nu naar een eigen haschaa verhuisd. Ze moeten
proberen het nu zelf te runnen maar de kinderen worden nog door ons onderhouden en
gaan naar school. Op deze haschaa kunnen we in noodsituaties meer families plaatsen.

Op onze derde haschaa staan twee gers. In één hebben we jaren
geleden een oude opa met drie kleinkinderen geplaatst. De twee
meisjes studeren en doen het heel goed. De jongen is doof en zit
op de dovenschool. Ik zou graag die dove jongen naar Thailand
willen sturen om te kijken of er iets aan zijn doofheid gedaan kan worden. Een
Mongoolse arts zei dat dit mogelijk was maar dit kost natuurlijk erg veel geld en we weten
niet of er echt iets aan gedaan kan worden. In de andere ger hebben we een moeder met
zoon en dochter verenigd. De dochter is nu getrouwd en is net verhuisd. Deze beide
families onderhouden we.
opa met kleinkinderen >>
Allerlei
We hebben op het ogenblik twee vrijwilligers uit Holland, Maarten en Leonie, die
allerlei klussen doen. Maarten geeft de kinderen elke dag Engelse les m.b.v.
tekeningen en dat vinden ze geweldig.
Dorjoo zegt altijd: ”See you tomorrow”.

<< Maarten geeft Engelse les

Zoals ik al eerder vermeldde is de regering veel nieuwe regels aan het invoeren die ons werk erg moeilijk
maken. Wilt u bidden dat al ons werk toch goed door kan gaan?
Als u één van onze nieuwe kinderen wilt sponsoren dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.
Ook dit jaar krijgen de kinderen weer een kerstcadeau en we willen elk kind een jas of schoenen geven. De
kosten per kind zijn 20 euro. We hebben 46 kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Als u één of meerdere
kerstcadeaus wilt sponsoren dan zijn we u hiervoor erg dankbaar.
Asian foundation bedankt u hierbij hartelijk voor al uw support van afgelopen jaar en zij wenst u gezegende
feestdagen toe!
<< tijdens een tripje

de kinderen waren erg blij met
de nieuwe knuffels die ze van een
Hollander kregen >>
Namens
Asian Foundation,
Corry Vreugdenhil.
Mongolië.

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