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Na een lange winter is het voorjaar aangebroken met wisselende temperaturen. Op de ene dag lijkt het zomer en op 
de andere dag winter. Na de kerstvakantie werden de scholen gesloten. Ze blijven i.v.m. het coronavirus dicht tot 
september. Soms wordt hier ineens alles gesloten, zoals wegen, markten en veel winkels. Maar nu zijn alle winkels, 
markten e.d. weer open. Alleen mogen er niet op één plaats meerdere mensen samenkomen, zoals bijvoorbeeld in 
kerken. Er zijn hier maar 179 positief geteste personen geregistreerd en deze kwamen allemaal uit vliegtuigen met 
repatriërende Mongoolse studenten. Iedereen werd meteen in quarantaine gezet en er is volgens officiële zijde nog 
geen uitbraak in Mongolië.  
 
 

Onze kinderen 

De kinderen doen het geweldig, vooral als we bedenken dat 
ze al 5 maanden thuis zitten in een klein flatje… We zijn deze 
winter wel een paar keer naar onze vakantie-gers op het 
platteland geweest. Daar konden ze heerlijk buiten spelen in 
de sneeuw.  
 
 
Onze gers waren pas geïsoleerd, dus was het binnen goed 
warm te krijgen met het kacheltje. 
De kachel wordt bijgevuld met een Nederlandse kolenkit.  
De kinderen krijgen online les en nu zijn bijna alle lessen 
afgerond. Daarom kunnen de kinderen begin juni voor twee 
maanden naar het platteland. Ze kijken er allemaal naar uit, 
want de kinderen konden niet veel buiten zijn. We hebben 
daar een volleybalnet, een basketbalveldje, schommels aan 
de bomen en zand voor de kleintjes. Dat wordt dus genieten. 

 
 
 
Kharkhorin 
Ook met de kinderen in ons huis op het platteland in Kharkhorin gaat het goed en 
velen van hen waren blij dat er geen school was. Ze zijn daar druk bezig met de 
moestuin en er is nu ook een kas bij gekomen. Dus deze zomer hebben we weer 
gratis groente! 
Alle kinderen daar krijgen gratis taekwondo en dat werd even gedemonstreerd. 
 
 
 

 
 
Engelse les 

De oudere kinderen krijgen drie keer per week gratis Engelse les van de vrouw 
van een Zuid-Afrikaanse dokter. Zij is lerares Engels geweest en haar man werkt 
op een SOS-kliniek. Ze doet het geweldig, de kinderen zijn gek op haar en ze 
leren echt al aardig Engels. 
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Verjaardagen  
Verjaardagen worden altijd uitbundig gevierd. Voor de nieuwe kinderen is het de eerste keer dat hun verjaardag 
gevierd wordt en dat is voor hen heel bijzonder. Maar ook voor de andere kinderen is het altijd weer een groot feest. 
Er wordt lekker eten klaargemaakt. Salades, fruit, snoep en natuurlijk een taart komen op tafel. Aan het eind wordt 
er gezongen en worden cadeautjes gegeven, kleinigheidjes waar ze heel erg blij mee zijn.  

 
 

 
 

Van Hogoroo (manager in Mongolië) 

Hallo lieve sponsors en supporters. 
Hopelijk gaat het goed met jullie tijdens de pandemie. Hier gaat het heel 
goed omdat er geen outbreak is, maar de scholen zijn wel gesloten. De 
kinderen doen homeschooling tot eind mei. Daarna gaan ze naar de 
countryside. We zijn enorm gezegend met onze studenten. We hadden hulp 

nodig voor onze leidsters en de meiden hebben ons de tijd dat de kinderen thuis zijn erg 
geholpen in de fosterhomes. De jongens hielpen om alles op het platteland in orde te 
maken. Er werden portaaltjes voor de gers gebouwd en de jongens hielpen erg goed.  
Ook onze leidsters doen een fantastisch werk, want al deze maanden werkten ze keihard zonder te klagen.  

We hebben een nieuw kind van 2 jaar oud gekregen in fosterhome 1. De moeder is gestorven 
en de vader is verslaafd aan alcohol. Hij liet het kind overal alleen achter, dus de 
kinderbescherming vroeg ons of we dit kind konden opnemen. Gelukkig hadden we een 
plaatsje voor haar. Vorige week hadden Corry en ik een bijeenkomst met alle tieners. Ze waren 
allemaal zo dankbaar voor het leven dat ze nu hebben. We willen u dan ook bedanken voor 
uw hulp, die zo’n grote verandering in hun leven heeft gebracht. Ik wens u bescherming en 
gezondheid toe. 
Hartelijke groeten, Hongoroo 
 
 
 

 
Ten slotte 
Ondanks alles zijn we God dankbaar dat we nog steeds gespaard zijn voor het coronavirus. Maar we zijn ook 
dankbaar voor onze kinderen, die zo positief zijn na zo’n lange tijd thuis te zijn geweest. We danken God voor onze 
leiding, die altijd vol liefde klaarstaat voor onze kinderen. We kregen een gift om onze meisjes in ons huis op het 
platteland naailessen te geven. Dat is een groot succes en ze naaien nu zomerkleren voor hen zelf. We zouden alleen 
nog heel graag naaimachines willen hebben. We hebben alleen een paar hele oude hand naaimachines. We zijn blij 
met u als trouwe sponsor. Dank u allemaal voor uw betrokkenheid bij onze kinderen. We bidden ook voor de situatie 
bij u en wensen u veel sterkte toe! 
Hartelijke groeten namens het team van Asian Foundation, 
  
Corry Vreugdenhil, 
Mongolië. 
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