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Ps.127: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan…”
November 2006

NIEUWSBRIEF
Lieve mensen,
Hier is weer het laatste nieuws uit Mongolië.
Vakantie:
Deze zomer hadden we een
kamp op het platte land. De
kinderen hebben genoten van
het buiten zijn. Een Engels
team van 5 personen kwam
de leiding versterken en met
elkaar hebben we veel plezier
gehad door sport, spel,
zwemmen
in
de
rivier,
bijbelactiviteiten, kampvuur en
nog veel meer leuke dingen.
Het was heerlijk om te zien hoe alle kinderen als een groot gezin
functioneerden.
School:
Vol goede moed ging groot en klein in september weer naar school. Na drie maanden
vakantie hadden ze er echt zin in. Boeken, schriften, pennen, schooluniformen e.d.
waren van te voren aangeschaft. Met bijna alle kinderen gaat het
goed op school. Een van hen, Munchtsetseg, kwam trots met een
medaille thuis omdat ze de beste leerling van de klas was.
Dorjoo blijft nog een jaar op de kleuterschool omdat hij nog niet
aan leren toe is. Hij krijgt dit jaar speciale begeleiding zodat hij
volgend jaar naar het vervolgonderwijs kan gaan.
Een paar oudere meisjes volgen een beroepsopleiding zoals:
koken en schoonheidsspecialiste en een jongen volgt een
opleiding voor kleden maken. Ook zijn een paar meisjes dit jaar
naar de universiteit gegaan.

Haschaa:

Feestelijke opening

Het huis op de haschaa is klaar en we hebben de opening
feestelijk gevierd. Ook de fosterhome kinderen waren
uitgenodigd. De meisjes zijn erg blij met hun nieuwe onderkomen.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben zouden we
hier graag een douche en wc laten bouwen. Doordat er geen
stromend water is blijkt dit een duur project te zijn. De kosten
kunnen wel oplopen tot 10.000 euro.
Eén meisje op de haschaa heeft problemen met het buigen van
haar knieën en ze heeft problemen met haar rug. Voor haar is het
toilet nu (een gat in de grond) een groot probleem.
We hebben al enkele giften hiervoor gekregen en we hopen dat
er nog vele zullen volgen.
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Feesttaart

In het nieuwe huis

Bus:
Zoals velen van u weten is ons schoolbusje hoognodig aan vervanging toe. Dit was een grote nood maar
hierin zijn we rijk gezegend. We hebben voor dit doel al enkele giften gekregen en er is een toezegging voor
het sponsoren van het resterende bedrag.
Financiële adoptie:
Er zijn nog veel van onze kinderen die geen maandelijkse sponsors hebben. Ook zouden we graag nog
meer kinderen willen helpen. Wilt u er eens over nadenken om een kind financieel te adopteren? In de
bijgaande folder kunt u daar alles over lezen. Hieronder willen we enkele van de kinderen die nog geen
sponsor hebben aan u voorstellen.

Munchuntsetseg

Dawasuren

Munchtsetseg

Ariunbold

We danken u voor al het medeleven dat we hebben ondervonden in het afgelopen jaar. We danken u voor
uw gebed en goede gaven.
Ook dit jaar willen we weer kerst vieren met alle kinderen en medewerkers.
We wensen u allen gezegende feestdagen toe!
Namens Asian Foundation,
Connie Pot
Corry Vreugdenhil

P.S. Er is nu een mogelijkheid om de kinderen een kaartje of een pakje te sturen. U kunt gewoon in het
Nederlands schrijven. Misschien een leuk idee om dit met kerst te doen.
Postadres: Mongolian Children Foundation
Postbox: 337, Ulaanbaatar 49, Mongolia
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