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November, 2011
Ps.127: ”Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
Beste lezers,
Tien jaar geleden was het dat we met 7 angstig kijkende kinderen
begonnen in ons eerste fosterhome (zie foto). Nu 10 jaar later
vierden we het jubileum met meer dan 100 mensen en kinderen.
Wat een verschil en wat zijn we gezegend al die jaren.
Bovenstaande tekst was ons thema bij de viering.
Een terugblik
Deze 10 jaren waren niet altijd makkelijk. We hebben te kampen gehad met personeel dat niet goed
functioneerde, de regering die ons tegenwerkte. Nu erkent de regering ons als een van de beste
organisaties en hebben we een geweldig team!
Er waren verdrietige momenten toen oudere meisjes en jongens ons verlieten en het verkeerde
kozen terwijl wij ze juist wilden beschermen en een betere toekomst wilden bieden, maar over het
algemeen is het heel goed gegaan met onze kinderen en zijn ze enorm veranderd door zorg en een
liefdevolle omgeving. Dat hebben ze hiervoor nooit gekend.
Nu hebben we drie fosterhomes waarin 25 kleine kinderen wonen en twee huizen voor tienermeisjes
en een haschaa (stukje grond) voor onze oudere jongens die nu zelfstandig wonen (begeleid wonen)
en verder nog enkele families die we ondersteunen.
Fosterhomes
We hebben in de fosterhomes nieuwe kinderen erbij gekregen.
De jongste is deze week gekomen, het is een meisje van 4 jaar.
Iedereen is gek op haar. Ze is het zusje van een meisje dat
afgelopen zomer bij ons kwam.

De kinderen hebben een
geweldige zomer gehad. In
juni hadden ze eerst een week kamp waarbij een team uit
Engeland ons kwam helpen. Daarna zijn de kinderen 6 weken
naar de “country side” geweest waar ze genoten van het
landleven. Een rivier waar ze heerlijk konden zwemmen,
koeien die ze konden melken, bergen om te beklimmen
enz.enz. Drie maanden duurt de zomervakantie en dan is een
flatje wel erg klein. We waren daarom blij met de
mogelijkheid om enkele gers te huren bij een Nederlander die
op het platte land woont met zijn Mongoolse vrouw. Hij is boer maar runt samen met zijn vrouw
ook een toeristenkamp. Onze oudere jongens en meisjes hebben daar geholpen en zo hebben ze nog
een centje verdiend.

Ons meisjes project
We hebben nu 12 meisjes van wie er drie een baan hebben. Deze drie zijn meisjes die een lichte
geestelijke of lichamelijke handicap hebben en die zelfstandig in een van de meisjes huizen wonen
omdat een beschermde omgeving voor hen nodig is. Zij doen het geweldig en ze zijn zo blij met een
huis en een baan. De anderen studeren en ze doen goed hun best. Zij zijn blij met de kans die hen
geboden wordt en blij dat ze een veilig onderkomen hebben want dat hebben ze in hun leven altijd
gemist. Er zijn ook meisjes en jongens op de universiteit van de families die we ondersteunen.
Een van de werkende meisjes, Otgonjargal, was een van de eerste zeven kinderen die in 2001
kwam. Ze zegt hierover: “Als jullie me niet gekozen hadden dan had ik nu een kind gehad en op
straat geleefd. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik nu een baan en een huis heb en vooral ook voor
het feit dat ik de Heer heb leren kennen”.
Kerst
We waren voor een wel (put) aan het sparen, maar tot mijn spijt blijkt het water op de plaats waar
we het willen hebben niet goed te zijn. We willen het geld nu gebruiken om een eenvoudig
jongenshuis te bouwen voor ongeveer € 20.000. Dit is voor onze oudere jongens die te oud worden
om in een fosterhome te wonen. Ze gaan dan naar onze haschaa waar we nu gers hebben. We
hebben dit bedrag nog bij lange na niet maar het is goed om er voor te sparen.
Alle kinderen en families krijgen een nuttig cadeau. De jonge kinderen krijgen een tasje met daarin
een sjaal, muts en handschoenen. De grote meisjes krijgen een duster. Die dragen ze ‘s avonds vaak
over hun kleren tegen de kou. Ze krijgen ook allemaal wat lekkers mee naar huis. De moeders van
de families krijgen handdoeken, zeep en shampoo. We hopen het weer gezamenlijk te vieren.
Iedereen kijkt daar al naar uit.
Ook zouden we graag iets aan heel arme families willen geven die we ontmoet hebben. Deze
mensen hebben nauwelijks kleding en voedsel. Geen kolen voor de kachel maar alleen een heel
koude ger met zomervilt.
Mocht u een kerstgift overwegen dan heeft u enkele ideeën waar we het aan kunnen besteden.

10-jarig jubileum
U hebt kunnen lezen dat we veel reden hebben om dankbaar te zijn. We zijn ook dankbaar voor u
allen die het mogelijk hebben gemaakt om al dit werk hier in Mongolië te doen.
We wensen u heel gezegende feestdagen toe!
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