NIEUWSBRIEF
Beste sponsor!
Het is zover, de eerste nieuwsbrief van Stichting Asian Foundation. Velen van
u hebben ons al een hele tijd gesteund met geld en gebed, fantastisch! Wij
zijn erg blij dat u zich zo inzet voor de kinderen van Mongolië.
Het afgelopen jaar
Er is het afgelopen jaar heel wat gebeurd. Allereerst is Corry vorige zomer 3
maanden naar Mongolië geweest om contact te leggen met een lokale organisatie. Het doel was om met hen
een kinderhuis voor weeskinderen te starten. Helaas bleek ter plekke dat de voorwaarden voor een degelijke
lange termijn samenwerking niet aanwezig waren.
Gelukkig heeft Corry later een paar andere buitenlanders ontmoet met een visie voor weeskinderen. Onder
leiding van Rob Forbes (vice-president van een Canadees goudmijn onderneming) is in Mongolië de stichting
Gerelt-Enerel ondertussen opgericht en u kunt zich voorstellen dat dit nogal wat voeten in aarde had.
Ondertussen hebben we de definitieve contracten getekend en we hopen per 1 juli de eerste straatkinderen in
het appartement te kunnen verwelkomen.
Wat Corry vorig jaar zomer in Mongolië heeft gedaan

“De laatste paar jaar ga ik twee à drie maanden naar Mongolië om bij straatkinderen te werken. Afgelopen
zomer ben ik ook geweest en ik heb veel contact gehad met een groep van deze kinderen. Elke week ging ik
met ze eten en ging ik naar de plaats waar zij leefden op straat. Ook ging ik regelmatig naar het
staatsopvanghuis voor straatkinderen. Deze kinderen zitten achter slot en grendel als in een gevangenis. Ze
hebben het er erg slecht en het was een grote afleiding voor hen als ik ze handenarbeid gaf. Ik kon ze allemaal
een presentje geven en soms kleding. Ik heb aan deze kinderen en de kinderen
op straat mooie Mongoolse bijbelboekjes uit kunnen delen. Voor de kinderen van
arme gezinnen heb ik schoolspullen gekocht want anders kunnen ze niet naar
school gaan. Dit was allemaal mogelijk doordat mensen mij hiervoor geld
meegaven. Heel hartelijk bedankt!
Het zal geweldig zijn om deze zomer een bezoek te brengen aan het door Asian
Foundation gesponsorde tehuis.(Het door u gesponsorde huis!) Wat een feest zal
het zijn om enkele kinderen in een totaal andere omgeving terug te zien. We
hopen dat dit het begin is en dat we nog vele andere kinderen zullen kunnen
helpen.”
Corry zal ook deze zomer naar Mongolië gaan om hand- en spandiensten te verrichten, te kijken hoe het met
de kinderen in het huis gaat, straatkinderen te bezoeken en ideeën op te doen voor mogelijke nieuwe
projecten.
Het kinderhuis
In een appartement zullen onder leiding van de lokale stichting Gerelt-Enerel een zestal voormalige
straatkinderen opgevangen worden. Het doel is om hen een veilige omgeving te bieden om op te groeien. Een
tweetal lokale werkers zullen in het appartement gaan wonen om de kinderen in een zo natuurlijk mogelijke
situatie te kunnen begeleiden. De kinderen zullen naar school gaan en een thuis krijgen waar ze liefde, steun
en bijbels onderwijs krijgen.

Een paar keer per jaar zullen we feedback krijgen over de stand van zaken, en eens per jaar zal een goede
evaluatie van het reilen en zeilen gemaakt worden. Corry probeert elk jaar een werkbezoek aan het huis te
brengen.
Het bestuur
Het bestuur heeft een gedaantewisseling ondergaan. Wij zijn de voormalige bestuursleden erg erkentelijk voor
het werk dat zij in de afgelopen jaren voor de kinderen in Mongolië hebben gedaan!
Het nieuwe bestuur wordt gevormd door: Ank Verboom (voorzitster), Corry Vreugdenhil (initiatiefneemster en
werkbezoeken), Sander van de Merwe (penningmeester) en Adriaan Korevaar (secretaris).
De financiën
Een heel aantal mensen heeft ons al lange tijd trouw gesteund met maandelijkse bedragen. Hierdoor kunnen
we zorgen dat het kinderhuis in Mongolië ook op lange termijn door kan gaan. Met de huidige stroom van
vaste giften kunnen we het levensonderhoud van 4 kinderen garanderen. Onze wens is echter om 6 kinderen
in dit opvanghuis te kunnen opnemen, en we zijn op zoek naar nieuwe projecten om nog meer kinderen
structureel te kunnen helpen.
Verder hebben we een gift ontvangen om het appartement ter plekke te kopen, geweldig!
Hoe nu verder?
Wij zijn voornemens ieder halfjaar een nieuwsbrief uit te brengen om u van alle ontwikkelingen op de hoogte
te houden. Het liefst doen we dit per e-mail. Indien u e-mail heeft, kunt u ons dat dan via onze e-mail laten
weten?
Als het kinderhuis deze zomer draait, zal Corry op zoek gaan naar nieuwe projecten. We hopen dat we ook
daarin op uw steun mogen rekenen.
Namens het bestuur,
Adriaan Korevaar

PS. Dit zijn enkele van de kinderen die in juli in ons appartement komen:

