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Situatie in Mongolië
De situatie in Mongolië is op het moment erg moeilijk. Bijna alle voedsel en bouwmaterialen worden uit China en Rusland geïmporteerd.
Rusland wil niet meer exporteren en China levert mondjesmaat. Hierdoor is alles drie keer zo duur geworden. Dat is moeilijk voor de Mongolen want de salarissen zijn niet hoog, tussen de 250 en 350 euro per
maand.
Sommige producten, zoals groente en fruit, zijn net zo duur als in Nederland. Ook vlees is bijna onbetaalbaar.
Als gevolg van de prijsstijgingen gaan veel mensen naar Korea om daar
te werken, want daar zijn de salarissen hoger.

Ons huis in Kharkhorin
In ons gezinshuis op het platteland hebben we twee nieuwe
kinderen opgenomen, een
meisje van 13 en een jongetje
van 8.
We werden door de overheid
gebeld, omdat de nood hoog
was. Als we hen niet op zouden
vangen dan zouden ze op straat
terecht komen of bij mensen die hen als slaaf gebruiken.
Onze leidsters waren er meteen voor om hen op te nemen.
Alles loopt goed in ons huis daar. Er is weer
volop gezaaid voor de moestuin. Eerst in bakken en bij betere temperatuur wordt het buiten en in de kas geplant.
Eén van onze meisjes doet toelatingsexamen
voor een verpleegstersopleiding. Als ze daarvoor
slaagt zal ze komende
september naar ons meisjeshuis in de stad gaan.
Het huis moet deze zomer gerenoveerd worden. Er
moet nieuwe elektriciteit worden aangelegd en
ook de waterafvoer moet worden vernieuwd. Beide zijn slecht aangelegd en dit zorgt nu voor grote
problemen. De geraamde kosten van deze flinke
renovatie zijn 20.000 euro.

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

Na bijna twee jaar thuisstudie
konden de kinderen dit voorjaar eindelijk weer naar school.
U begrijpt dat dit een feest voor
hen was. Ze konden eindelijk
hun vriendjes en vriendinnetjes
weer zien. En voor de studie was
het ook hard nodig, want ik
denk dat ze allemaal een achterstand hebben opgelopen.
Hongoroo is begin april met mij
mee naar Nederland gekomen
en ze is hier tien dagen geweest. Ik hoop in juli weer terug
naar Mongolië te gaan om het
kamp en het 20-jarig bestaan
samen voor te bereiden.
Zoals u in deze brief kunt lezen
wordt de situatie in Mongolië
erg moeilijk. We kunnen niet
meer van de maandelijks toelage rondkomen. We hebben
dringend nieuwe maandelijkse
sponsors nodig maar ook met
elke eenmalige gift zijn we heel
dankbaar. Ook voor de renovatie van het huis in Kharkhorin
is veel geld nodig.

Toch zijn we heel dankbaar dat
we tot nu toe nooit tekort zijn
gekomen. Wat heeft God ons altijd rijk gezegend in al deze
twintig jaar. We hebben steeds
Zijn trouwe zorg in alles gezien. Wat hebben we veel kinderen kunnen helpen. We zijn
ook heel blij met u als trouwe
sponsor en belangstellende,
voor uw betrokkenheid en gebed!
Namens Asian Foundation een
fijne vakantie gewenst!

Corry en Hongoroo
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Onze huizen in de stad
In fosterhome twee is Amraa heel druk om zijn
school af te ronden en toelatingsexamen voor de
universiteit te doen. Hij wil economie gaan studeren.
Ook de andere kinderen zijn druk met hun overgangsexamens. Het is bijna vakantie en iedereen
ziet daar erg naar uit want dan gaan ze allemaal
naar het platte land waar ze een paar maanden
heerlijk in de natuur kunnen zijn.

Hallo ik ben Hongoroo
(manager)

Jubileum
In september willen we ons 20 jarig bestaan in Mongolië vieren. In Nederland hebben we in 2019 gevierd dat we 20 jaar geleden Asian Foundation oprichtten. Twee jaar later konden we ons eerste flatje kopen,
waarin de eerste zeven kinderen kwamen wonen.
Nu hebben we drie gezinshuizen in de hoofdstad en één op het platteland, een flat voor begeleid wonen voor oudere meisjes en een flat
voor begeleid wonen voor oudere jongens. Wat zijn we gezegend!

Zomerkamp
De afgelopen twee jaar hadden we door Corona geen zomerkamp,
maar dit jaar willen we in augustus weer ons kamp organiseren. De
kinderen verheugen zich daar erg op!

Vorige maand
ben ik in Holland geweest. Ik
heb de Asian
Foundation bestuursleden ontmoet en heb hen
verteld over het
werk in Mongolië. We hadden
een heel goede vergadering en
we konden beslissingen maken
voor de projecten in Mongolië.
Afgelopen november kregen we
vier nieuwe kinderen en de
jongste was een baby. Ze was
heel zwak en was vaak ziek.
Maar na al deze maanden is ze
dikker geworden en ze
werd sterker. Ze gaat
nu lopen. We zijn allemaal zo blij dat het zo
goed gaat met haar.

De lange zomervakantie (3 maanden) komt
er aan en we zijn alles
aan het klaarmaken
in Terelj ( platteland
waar onze vakantie
gers zijn). Een grote
klus is het om een
nieuw toilet te maken
want er zijn elk jaar
problemen met het oude toilet.
Onze oudere jongens en chauffeur graven een groot gat in de
grond voor een septic tank. We
zijn blij met hun hulp.
Beste sponsors, dank u wel voor
alles. We zijn zo dankbaar dat
we door u al het nodige voor
onze kinderen kunnen kopen.
Ook in de moeilijkste tijden
hebben we eten voor hen en dat
is zo’n grote zegen. Daar danken we u voor!
Hartelijke groeten,
Hongoroo
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