.Verslag bezoek bestuur Mongolië maart 2019.
Dit jaar is het bestuur van AF (Asian Foundation) voor een week naar Mongolië gereisd voor een
werkbezoek. Het doel van het werkbezoek was:
 de relatie tussen het Nederlandse bestuur en de Mongoolse staf te verstevigen,
 de toekomstvisie en personeelsaangelegenheden te bespreken,
 de informatie-uitwisseling te moderniseren,
 de jong volwassenen te ontmoeten en te bemoedigen en
 alle kinderen en hun begeleiders in hun huizen te bezoeken.
Het was een intensieve week waarbij elke dag een thema had.
Zondag - bijwonen kerkdienst en contact met jong volwassenen
De kinderen maken een groot en actief deel uit van de kerkelijke gemeente. Na de dienst is tijdens
de lunch (zie foto) uitgebreid met een tiental jong volwassenen gesproken over hun
toekomstplannen. Deze kinderen zijn op weg volwassen en zelfstandig te worden. De relatie met
hen blijft belangrijk totdat ze zelfstandig kunnen functioneren in de Mongoolse maatschappij.

Maandag – staff meeting op het kantoor
De toekomstplannen zijn besproken, waarbij Hongoroo, ooit zelf een fosterkind, nu formeel de
dagelijkse leiding krijgt (zie bovenstaande foto rechtsonder). De afgelopen paar jaar heeft zij zich al
uitstekend in deze functie ontwikkeld. Ook de informatie-uitwisseling met het kantoor en Nederland
is besproken om die met de huidige IT-mogelijkheden verder te kunnen optimaliseren. Hierdoor
kunnen in de toekomst (budgettaire) beslissingen sneller en beter gemaakt worden.
Dinsdag - naar Kharkhorin
De locatie Kharkhorin, waar 14 kinderen wonen, is ongeveer zeven uur rijden van de hoofdstad
Ulaanbaatar. Na een lastige start vervult het inmiddels vijf jaar oude foster home een uitstekende
functie voor ontheemde kinderen op het platte land. Er is vraag naar opvang en plaats voor wel 20
kinderen. Voor een volledige bezetting moeten helaas wel de benodigde fondsen beschikbaar zijn.
Woensdag - retour Ulaanbaatar en bezoek foster home 4
Dit grote foster home excelleert in harmonie. Het blijft echter moeilijk om goede dagelijkse leiding
voor onze huizen voor langere tijd aan de organisatie te binden. Het is een Mongools probleem. Er
zijn verschillende opties doorgesproken, waarbij trouw en goede prestaties extra beloond gaan
worden.

Donderdag – staff meeting met kantoor en leidsters van de foster homes
Gestart wordt met een korte bijbeloverdenking ter bemoediging van alle leidsters die dag en nacht
voor de kinderen klaar staan en vele zorgen met zich mee dragen. Ook is met alle leidsters
individueel gesproken om een goede inschatting te kunnen maken van hun motivatie en welke hulp
zij nodig hebben om dit werk met plezier vol te houden. Ook is besproken wat het bestuur kan doen
voor de leidsters en de kinderen, met name voor de kinderen die in het verleden heftig verwond zijn.
Opvallend was hoe gemotiveerd alle leidsters waren om de kinderen optimaal te verzorgen. Na alle
gesprekken was het hele team uitgenodigd voor een uitgebreide middaglunch als waardering voor
hun jarenlange inzet.
Vrijdag - bezoek aan het platteland
Ongeveer twee uur rijden buiten de stad ligt het natuurgebied Terelj, waar de kinderen hun
vakanties kunnen doorbrengen. Dit geeft hen de gelegenheid om tijdens de vaklanties aan de betonen asfaltjungle van de stad te ontsnappen en in de frisse natuur van sport en spel te genieten en
meer sociale vaardigheden te ontwikkelen. Aanvankelijk werden de kinderen ondergebracht in twee
traditionele Mongoolse tenten, zgn. gers. Door een schenking konden er twee stenen gers gebouwd
worden. Nu kunnen de kinderen er ook in de winter verblijven wanneer de scholen in de stad
tijdelijk gesloten worden bij extreme luchtvervuiling.
Tijdens deze week zijn alle foster homes bezocht waarbij het een feest was te zien hoe blij de
kinderen zijn om in een veilige en liefdevolle omgeving op te groeien. Zij krijgen alle mogelijkheden
om zich gezond te ontwikkelen tot volwassenheid. Een project waaraan het bestuur van AF en de
lokale staf zich voor vele jaren hebben gecommitteerd.
Ter informatie nog dit: De Nederlandse bestuursleden hebben uiteraard alle reis- en verblijfskosten
alsmede de maaltijden voor het lokale team uit eigen privé middelen gefinancierd.

Asian Fondation (AF) is het algemeen bestuur in Nederland dat de lokale organisatie Mongolian Children Foundation
(MCF) ondersteunt. Het lokale team in Ulaanbaatar bestaat uit drie professionals die de dagelijkse gang van zaken
aanstuurt en een team van kinderleidsters dat de verschillende opvanghuizen leidt in Ulaanbaatar en Kharkhorin.
Tezamen worden daar zo’n 50 kinderen van klein tot groot verzorgd in gezinsverband. Corry Vreugdenhil vervult een
brugfunktie als Nederlands bestuurslid van AF en Projectmanager van MCF in Mongolië.
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