Mei 2021

Winter
Het was een moeilijke winter voor veel mensen in Mongolië. Vanwege
de strenge lockdown konden mensen niet naar hun werk en veel van
hen leden honger. We hebben via onze organisatie voedselpakketten
uitgedeeld aan enkele families, waaronder vrouwen en mannen die
als kind bij ons hebben gewoond. Sommigen van hen hadden het
moeilijk en zij waren erg blij met het pakket.
Kleding
Via een organisatie kregen we mooie nieuwe sportkleding voor onze
kinderen. Ook is er een mevrouw die leuke truien en vestjes voor de
kinderen breit. Met beide waren de kinderen erg blij.

Er kunnen weer pakjes of brieven naar de kinderen
gestuurd worden. U kunt het rechtstreeks naar Mongolië
sturen onder vermelding van de naam van het kind.
Het adres is: Postbox 337, Ulaanbaatar-49, Mongolia
(S.v.p. geen pakjes of brieven voor de kinderen naar het
Nederlandse adres van Asian Foundation sturen)
Vakantie
Na het tweede schooljaar waarin de kinderen online school hadden in verband met Corona en de strenge
maatregelen van de overheid, begint in juni de zomervakantie voor alle kinderen. Die vakantie duurt tot één
september. De kinderen moesten al het huiswerk thuis maken en de leidsters hebben hen daar veel bij geholpen.
Gelukkig konden onze sociaalwerkster en onze manager daar ook behulpzaam bij zijn, want veel kinderen kunnen
niet zelfstandig werken. Twee schooljaren niet naar school en geen vriendjes en vriendinnetjes zien is een zware
opgaaf. De kinderen hebben het bijzonder goed doorstaan dankzij de dagprogramma’s van de leidsters. Hongoroo
zal hier verderop in de brief iets over vertellen.
Laptops
Alle kinderen van groot tot klein in de stad en in Kharkhorin kregen online school. U begrijpt dat dit vaak moeizaam
ging omdat er in elk huis één computer is. Ik (Corry) heb mijn laptop in bruikleen gegeven. Gelukkig hebben we van
iemand in Mongolië er ook een gekregen. Er kon ook via tv en smartphone gewerkt worden, maar u kunt wel
begrijpen dat het erg behelpen was. We hebben eigenlijk dringend computers nodig, ook voor onze studenten. We
hopen wel dat in september de scholen weer open zullen gaan.
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Beste sponsors,
Ik hoop dat het met jullie goed gaat en jullie gezond zijn. Met ons in
Mongolië gaat het goed. De lange winter en lente zijn voorbij en de
zomer komt er aan. We zijn daar heel blij mee, want de kinderen kijken
er naar uit om naar het platte land te gaan. De zomer is het fijnste
seizoen voor onze kinderen, want dan genieten ze van de frisse lucht,
vermaken zich heerlijk in de natuur en met de dieren die daar zijn en
spelen de hele dag buiten op het groene veld. Zoals u weet hebben we de
laatste twee jaar geen normale winters gehad door Covid, want de
kinderen gingen niet naar school maar hadden thuisscholing. De Covid
situatie werd steeds slechter en één van onze leidsters en enkele kinderen
werden besmet. Gelukkig zijn ze nu weer beter en heeft het zich niet
verder naar onze andere fosterhomes verspreid. Tijdens de strenge
lockdowns hadden we elke dag een programma voor de kinderen met allerlei activiteiten. Dat hielp hen
enorm om de lange, lange tijd van de lockdowns door te komen. We zijn nu alles aan het klaarmaken om
naar het platte land te gaan. Beste sponsors, heel erg bedankt dat jullie zo’n grote hulp voor ons zijn.
Gods zegen! Hongoroo
Kharkhorin
In de vorige nieuwsbrief schreven wij u over ons huis op het platte land in
Kharkhorin. We schreven dat daar grote nood is en dat we ruimte hebben om
nieuwe kinderen te plaatsen, maar dat we daar nog geen
sponsors voor hebben. Er is daar geen enkele opvang voor
kinderen die niemand hebben om goed voor hen te
zorgen. Deze kinderen komen vaak terecht bij de een of
andere familie die hen als slaaf misbruikt. Zij hebben dan
een vreselijk bestaan en mogen niet naar school. We zijn
heel blij dat we al in één vleugel van het huis kinderen een plekje hebben gegeven waar ze
veilig kunnen wonen. Ook gaan ze allemaal naar school. Het zou daarom geweldig zijn om
nog meer kinderen zo’n veilige plek te geven, vooral omdat er plaatsen voor hen
beschikbaar zijn. Op deze noodkreet hebben enkele mensen spontaan gereageerd en zich
aangemeld als sponsor voor één of meerdere kinderen. Een paar kinderen die daar al
eerder waren gekomen maar nog niet gesponsord werden, kregen ook een sponsor.
Omdat de stadsgrenzen nog steeds dicht zijn en niemand in of uit de stad mag, kon Hongoroo niet zelf naar
Kharkhorin gaan. Ook konden we geen nieuwe kinderen aannemen omdat de overheidsinstanties dicht waren.
Volgende week gaat alles open en dan kan Hongoroo daar wel naar toe. U begrijpt dat er meer bij komt kijken als we
de andere vleugel gaan bewonen. Er moet nieuwe leiding komen en er komen kosten bij
zoals salarissen, elektriciteit, verwarming, kleding e.d. Het zou heel fijn als we hiervoor ook
maandelijkse sponsors kunnen krijgen!
Wat betreft Corona hebben de kinderen het hier op het platte land beter dan onze kinderen
in de stad. Zij mogen wel naar buiten en ze zijn al weer druk aan het werk in de kas en in de
moestuin.
Deze zomer gaan twee oudere meisjes naar ons meisjeshuis in de stad omdat ze in
september aan de universiteit gaan studeren.
We danken God voor Zijn trouwe zorg voor ons allemaal. We danken Hem voor onze
gezondheid en dat er steeds alles is wat we nodig hebben. We danken onze trouwe
Iets leuks doen na de studie
sponsors en belangstellenden voor hun bijdrage en voor hun gebed. Hartelijk dank voor uw
betrokkenheid! Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst!
Namens Asian Foundation,
Corry Vreugdenhil en Hongoroo
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