Benefietdiner

20 jaar!

Mishandelde en verwaarloosde kinderen in Mongolië opvangen en hen een nieuwe toekomst bieden
is een initiatief van Corry Vreugdenhil, dat 20 jaar geleden vorm kreeg door de oprichting van de
stichting Asian Foundation.
Voor het bestuur was het 20 jarig bestaan van de stichting een reden om het
groots te vieren met een benefiet diner.
Zaterdagavond 12 oktober was het zo ver. De gasten
werden door twee charmante in Mongoolse kledij gehulde
dames hartelijk ontvangen.
Daarna werden alle aanwezigen welkom geheten door
bestuurslid Okke Huizing.
Na het voorgerecht werd een prachtig lied gezongen door Elise Polderman.
Corry gaf in vogelvlucht een beeld van het werk in Mongolië in de afgelopen 20 jaar.
Het was indrukwekkend om te zien hoe vele kansarme kinderen een nieuw leven
zijn begonnen.
Twee oud bestuursleden
van het eerst uur, Annemarie van Tol en Ank
Verboom, werden even in het zonnetje gezet
met een prachtige bos bloemen.
Het heerlijke mediterrane diner werd
belangeloos verzorgd door Laurens (van
Buurtbistro Laurensius), Maarten van de
Merwe en enkele vrijwilligers, die hen assisteerden in de keuken.
De bingo werd geleid door Wilma Kruithof. Er was een prachtige prijzentafel met
dank aan de mensen die de prijzen ter beschikking hebben gesteld.
Na het tweede muzikale intermezzo werd het nagerecht uitgeserveerd gevolgd door
de veiling onder leiding van veilingmeester Pieter Slingerland. Er werd flink tegen
elkaar opgeboden zodat er een behoorlijke opbrengst
voor het werk verwacht kon worden.
De koffie en een muzikaal intermezzo werd gevolgd door
een verrassingsfilmpje met enkele jongeren uit Mongolië, die hun dank
uitspraken voor wat Corry voor hen betekend heeft.
Okke besloot de avond met een dankgebed, omdat we ons ervan bewust
zijn dat ‘als de Here het huis niet bouwt, de arbeiders tevergeefs zwoegen’.
Het opruimen verliep net zo soepel als de hele avond.
Het was geweldig om met elkaar, sponsoren en belangstellenden, het 20 jarig bestaan van de stichting
te mogen vieren. Heel fijn was ook dat de avond ruim € 4500 heeft opgebracht.

