Nieuws uit Mongolië, 22 maart 2020
Sinds januari zijn alle scholen en universiteiten gesloten en dat zal in elk geval tot eind april duren. Ook alle kerken,
cursussen, sportevenementen en locaties waar meerdere personen aanwezig zijn, zijn gesloten vanaf eind januari. Alles
is eigenlijk gesloten, alleen winkels zijn open.
Onze kinderen zitten dus al heel lang thuis. Ze krijgen wel online les, elke dag een uur en moeten dan huiswerk maken.
Ze vermaken zich over het algemeen nog goed maar voor de oudere jongens is dit hele dagen binnen zitten wel een
opgaaf. Ze krijgen drie keer per week Engelse les van een Zuid Afrikaanse vrouw. Haar man werkt als dokter in het SOS
medisch centrum.
Gelukkig hebben we op een prachtig plekje op het platte land twee stenen vakantie gers. Daar gaan nu de kinderen
afwisselend en soms allemaal tegelijk naar toe.

Normaal gesproken sliepen de kinderen op een matras op de grond, maar een timmerman heeft nu bedden gemaakt
want in de winter is op de grond slapen erg koud.
Het is heerlijk voor de kinderen om daar in de prachtige natuur met sneeuw uit te kunnen dollen. De sneeuw is nu wel
aan het smelten omdat het warmer wordt.
Ook de leiding vindt het heerlijk om daar met de kinderen te verblijven. Een kolenkacheltje houdt het heerlijk warm en
voor water wordt er ijs uit de rivier gehakt. Zo hebben de oudere jongens wat te doen.
Corona virus:
Tot nu toe zijn er 6 positief geteste personen en die zijn allemaal uit Zuid Korea of Frankrijk gekomen. Die en vele
anderen zitten in quarantaine. Er gelden sinds januari strenge maatregelen. Als er een persoon positief getest wordt op
het virus dan gaat alles op slot. Alle wegen afgesloten, alle winkels (behalve supermarkten) en markten gesloten maar
als alles goed onderzocht is, dan gaat het meeste na een week weer open. Toch wordt mensen aangeraden zoveel
mogelijk thuis te blijven en het is ook veel rustiger op straat en in de winkels.
De winkels hebben genoeg voorraad. Alleen bij het eerste corona geval, toen alle wegen afgesloten waren, werd er op
vlees gehamsterd. Nu is alles weer gewoon. Er worden wel allemaal mondkapjes gedragen en bij sommige winkels mag
je niet naar binnen zonder mondkapje.
Een overheidspersoon is gekomen en heeft verteld wat we moesten doen, zoals een noodplan maken en voedsel voor
twee maanden inslaan.

Omdat op het ogenblik alle kinderen op het platte land zijn, konden we twee leidsters met jonge gezinnen vakantie
geven en de andere leiding lost het met elkaar op.
Twee meisjes studenten helpen in de huizen en nu op het platte land hard mee.
Er wordt veel handen gewassen en er wordt hier overal heel erg op de hygiëne gewezen. Elke dag een berichtje op je
telefoon wat je moet doen en laten. Het is hier vanaf het begin heel serieus aangepakt en de hele dag zijn er
mededelingen op de TV of op de sociale media.
We zijn heel erg dankbaar dat het zo goed met de kinderen gaat. Dat ze positief zijn en genieten van hun vrijheid op het
platte land. Ook de leiding is erg positief en doet heel erg haar best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Iedereen beseft dat we God nodig hebben en dat we alleen op Hem kunnen vertrouwen in deze moeilijke situatie en dat
geeft rust.
Heel hartelijke groeten,
Corry Vreugdenhil
Mongolië

