December 2021

Beste lezers,
Na een jaar in Nederland te zijn geweest in verband met Corona kon ik in september weer
teruggaan naar Mongolië. Dat was een blij wederkerig weerzien van kinderen en werkers.
Er zijn hier nog dagelijks Corona besmettingen, maar het lijkt wat minder te worden. Het
Chinese vaccin, waarmee hier gevaccineerd is, heeft maar een dekkingsgraad van 50%.
Onze werkers en de meeste kinderen hebben ook Corona gehad maar zijn gelukkig niet erg
ziek geweest. Alles is hier weer open en ook de kerken zijn weer open voor iedereen. Omdat
de kinderen zo lang thuis onderwijs hebben gehad en nu ook maar voor de helft naar school
kunnen, hebben ze een grote leerachterstand opgelopen. Daarom hebben we nu een extra
onderwijzeres gevonden die de kinderen wat kan bijwerken. Zij is
een van onze vroegere kinderen die nu lerares op een universiteit
is. Ook zitten de oudere kinderen op een sportclub. Dit brengt wel
extra kosten mee, maar het is zeker nodig na al dat thuiszitten.

cadeautjes uit Holland

Naailessen
In het afgelopen jaar waren er door Corona geen naailessen, maar gelukkig konden we
hiermee weer starten. De meiden vinden het fantastisch vooral omdat ze kleding voor
zichzelf mogen maken. Volgende week gaan ze beginnen met een hoody (een sweatshirt met
een capuchon).
Dagjes kamp
Het is fijn dat we onze gers
hebben op het platte land. Dus de hele zomer konden de
kinderen daar naar toe gaan en genieten van de
buitenlucht.
We hebben twee jaar geen kamp kunnen houden op een
speciale kampplaats waar de kinderen uit Kharkhorin ook
kunnen komen. We zijn nu twee
keer een dagje weg geweest met
z’n allen en hebben die dagen
kamp gehouden.
Jeugdgroep
Eindelijk na heel lang zoeken hebben we een jeugdgroep gevonden voor onze tieners. Onze
jongens en meisjes vinden het er fantastisch. Het is goed dat ze ook met andere positieve
jongeren leren omgaan en niet alleen met kinderen van onze organisatie. Deze jeugdgroep
hoort bij een kerk waar veel jongeren zijn.

Ulzii

Onze gezinshuizen
In een van de huizen is Ulzii van vijf aan haar oog geopereerd. Het moest rechtgezet worden.
Vorig jaar kwam ze met haar broertje bij ons. Ze waren op straat gevonden en waren zo zwak
dat Ulzii niet geopereerd kon worden. Gelukkig kon het nu wel en het lijkt goed geslaagd te
zijn.
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Nieuwe kinderen
Een tijdje geleden hebben we drie nieuwe kinderen gekregen. Deze
week kregen we een aanvraag om vier kinderen uit één gezin
onderdak te geven. Het zijn kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.
De moeder is prostituee en is nergens te vinden. De vader en de
moeder zijn beiden aan alcohol verslaafd en lieten de kinderen dagen
alleen zonder eten. Ze waren doodsbang als de vader thuis kwam,
want die mishandelde hen. Ze zijn gevonden nadat ze weer dagen
alleen waren. Ze waren uitgehongerd en bijna bevroren. Ze hadden
(bij ‘s nachts -250C) bijna geen kleding. Ze zijn naar een
opvangcentrum voor dakloze kinderen gebracht. Toen ze voedsel
kregen zwollen hun buikjes zo op dat er een dokter werd geroepen.
vier nieuwe kinderen
Dat kwam omdat de kinderen zo lang zonder eten waren geweest.
Eigenlijk hadden wij geen plaats voor hen maar dit was zo
hartverscheurend dat we het niet naast ons neer konden leggen. Nu
kunnen ze in twee van onze huizen geplaatst worden. De leidsters zeiden meteen: ”Nemen die kinderen!”. Geweldig
om deze kinderen een veilig thuis te geven waar ze weer kind kunnen zijn. De leiding van dat staats opvangcentrum
had goede berichten over onze organisatie gehoord en daarom belden ze ons. Ze wilden deze kleintjes liever niet naar
een staats weeshuis brengen want het is daar verschrikkelijk. U begrijpt dat het ineens veel extra kosten met zich
meebrengt. Misschien kunt u overwegen om daar aan bij te dragen of een van de kinderen te sponsoren.

Beste sponsors en iedereen die betrokken is bij onze
organisatie,
Het begint weer flink koud te worden en de
winterkleren zijn opgezocht en de nodige nieuwe
kleding is gekocht. Nu zijn we klaar voor de winter en
zal de luchtverontreiniging de stad weer bedekken met
een nevel. Normaal zijn we zes weken op het
platteland, maar de afgelopen zomer waren we er van juni tot half augustus.
Ik ben er ook geweest met mijn kinderen. De zomer is werkelijk een “boost”
voor de gezondheid van de kinderen. Zij doen allerlei activiteiten in de
natuur zoals zwemmen in de rivier en leren meer van het nomadische leven
in Mongolië. We zijn gezegend dat we door middel van een gift nog een paar
computers konden kopen zodat de meeste kinderen online kunnen studeren.

De kinderen hebben een middagje schilderles van me
gekregen en de resultaten waren erg vrolijk.

Dank u wel voor uw support! God bless you!! Hongoroo (manager).
Het was een moeilijk jaar maar we zijn dankbaar dat alles toch goed is gegaan. Onze studenten hebben goed geholpen
in de huizen met het huiswerk van de kinderen. Maar ook sprongen ze bij als er eens opgepast moest worden. We zijn
dankbaar voor u als trouwe sponsor en belangstellende. We zijn dankbaar voor de giften die we kregen, want die
waren en zijn hard nodig. Alles is hier zoveel duurder geworden. Bovenal zijn we God dankbaar voor Zijn bescherming
en zorg. Met kerst mogen we weer denken aan Zijn liefde voor ons. We zijn weer voorbereidingen voor het kerstfeest
aan het treffen. Gelukkig mogen we weer in groepen samenkomen. We hebben al mooie sjaals en wollen sokken
gekocht. Een nuttig cadeau, want de temperatuur daalt weer tot ver onder de nul graden. Het is altijd een heel werk
om voor ruim tachtig kinderen en volwassenen een goed cadeau te kopen. Heel veel dank voor al uw giften en
meeleven in het afgelopen jaar.
Namens Asian Foundation en alle medewerkers in
Mongolië wensen we u gezegende feestdagen toe!
Hongoroo en Corry Vreugdenhil
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