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NIEUWSBRIEF
Het afgelopen half jaar is er weer veel gebeurd in Mongolië.
Zoals u weet heeft een TV ploeg van het programma “Nederland helpt” opnames van ons project gemaakt. De
uitzendingen zijn op de donderdagen 13, 20, 27 december en 3 januari om 17.05 op Ned 2. De herhaling is op de
zondagen 16, 23, 30 dec. en 6 januari om 10 uur op Ned 2. U kunt dan kennis maken met enkele van onze
kinderen en met ons werk aldaar.

Ook deze zomer zijn de kinderen weer 6 weken naar het platte land geweest waar ze heerlijk in de vrije natuur
konden genieten. We hebben bezoek gehad van twee echtparen (zie verslag), twee broers die op de fiets naar
Mongolië gekomen zijn en een groot bedrag via sponsoring konden overhandigen en een man die geholpen heeft
tijdens ons jaarlijkse kamp met kinderen, leiding en kinderen van arme families. Het kamp is altijd weer een
jaarlijks hoogtepunt voor iedereen en had dit jaar als thema: “de Olympische Spelen”.
De spelen en de Bijbelactiviteiten stonden in het teken van overwinnen.

Kort reisverslag van het bezoek aan Corry in Mongolië:
Kader, Marjolein, Nelly en ik (Willem) hebben in juli de projecten
van Asian Foundation bezocht. We gingen naar het kinderkamp
op het platte land (gedeeltelijk met ossenwagens door de rivier)
en we bezochten de plaats waar een nieuw project opgezet gaat
worden. We kregen te maken met flinke
regenbuien (30 cm hoog water),
urenlange slecht begaanbare wegen,
steeds alert zijn op je spullen, maar ook
met
schitterende
uitzichten,
zeer
gastvrije mensen, kamelen en arenden.
Het was voor ons bijzonder om de
blijheid van de kinderen te zien die een
tweede kans in hun leven gekregen
hebben. In de stad hebben we gekeken
hoe de kinderen in de fosterhomes wonen en zijn we op bezoek geweest bij de tiener
meisjes (een onvergetelijke ervaring!). We zijn onder de indruk en geïnspireerd om
mogelijkheden te zoeken, die kunnen bijdragen voor dit hoopgevende project!
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In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ons
nieuwe meisjeshuis vanwege lekkage een ander dak nodig
had.
Dankzij giften hebben we dat kunnen realiseren en zijn alle
vochtplekken binnen behandeld en is alles geschilderd. Het
ziet er weer goed uit.
Hartelijk dank hier voor!

Helaas was er ook niet zo goed nieuws en daarover schrijft Corry het volgende:
Beste lezers,
10 september zat ik in een stafmeeting in Mongolië en werd daar plotseling onwel. Ik ben naar het ziekenhuis
gebracht waar bleek uit een scan dat er een bloedvaatje in mijn hoofd was gesprongen en dat veroorzaakte een
bloeding. Een operatie was noodzakelijk maar kon niet in Mongolië uitgevoerd worden Daarvoor moest ik 15
september naar Hongkong vervoerd worden. Na een succesvolle operatie vertelde de dokter dat alles goed was
verlopen en dat ik weer helemaal kon herstellen. Na een paar weken kon ik weer vervoerd worden naar Holland
en heb daar een week in het ziekenhuis gelegen waarna ik ruim 4 weken in een zorghotel ben geweest om aan te
sterken. Inmiddels mocht ik naar huis en ik ben erg dankbaar dat ik me steeds sterker voel worden. De Heer heeft
me bewaard en het is een wonder dat er niets beschadigd is. Ik ben ook erg dankbaar dat alles in Mongolië
gewoon doorgaat. De lokale staf weet wat ze moeten doen en kan ook verantwoordelijkheid dragen.
Corry Vreugdenhil
Het is volop winter in Mongolië en de voorbereidingen voor het kerstfeest zijn in volle gang. De kinderen zijn al
druk aan het oefenen met zang, dans en muziek. Het is altijd een groot feest waar alle kinderen, families en
medewerkers bij aanwezig zijn. Ze kijken er weer erg naar uit.
In de strenge winter zijn de stookkosten erg hoog, zeker nu de prijzen zo gestegen zijn en de kinderen hebben
allemaal weer stevige, warme laarzen nodig en warme winterjassen.
Als u een bijdrage wilt leveren dan zou dat zeer welkom zijn.
Tot slot willen we u attenderen op onze vernieuwde website (www.asianfoundation.nl) die binnenkort gelanceerd
wordt. Hierop kunt u alle belangrijke informatie over onze organisatie lezen en er zullen regelmatig
nieuwsberichten geplaatst worden. Ook kunt u zich eventueel digitaal aanmelden als sponsor.
Namens Corry, Asian Foundation, onze medewerkers en alle kinderen wensen we u heel fijne feestdagen toe!
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