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ZELFSTANDIGHEIDS
TRAINING
De 3 dames, Baysaa, Oyuna en
Azaa, wilden graag in een
studentenflat van de opleiding
wonen om zelfstandiger te zijn.
Echter, alle studentenflats waren
gesloten vanwege corona. We
hebben een zelfstandigheidstraining geregeld. Als oefening
gingen ze wonen in het Lotus
Guest House. Het guest house
was leeg omdat er geen toeristen
in Mongolië waren. Na 2
maanden bleek het lastig te zijn,
omdat de lessen alleen maar
online waren. Ze voelden zich
eenzaam. Ze zijn teruggegaan
naar Gachuurt met een goede en
nieuwe ervaring. Nu, aan het
einde van schooljaar 2020-2021
zijn ze op zoek gegaan naar een
appartement.
Ze hebben zelf woonruimte
gevonden. Bolormaa is met hen
mee geweest om te controleren
of het een geschikt appartement
is. Ze gaan zelf werk zoeken om
een bijdrage te kunnen leveren
aan de huur en energiekosten.
Stanny en Fritz betalen de huur
totdat ze zichzelf kunnen
voorzien.
Het appartement is in
noodgevallen een uitvalsbasis.
Als andere kinderen te laat uit
school komen en niet meer naar
Gachuurt kunnen, hebben ze een
veilige plek in het appartement.
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(Onderweg in Brielle een Mongoolse Yurt tegenkomen.)

De eerste die haar eindexamen heeft gehaald in dit
schooljaar (2020-2021) is Enkhtuvshin. Zij heeft op
The English School of Mongolia gezeten. Op 21 mei
2021 heeft ze haar diploma-uitreiking gehad.
Daarnaast zijn er nog 10 leerlingen die hun
eindexamen gedaan hebben. Sunanda heeft op 20 mei
haar proefschrift verdedigd. We wachten nog op de
uitslag. Zij studeerde journalistiek. Itgelmaa en
Enkhtsetseg hebben het ook gehaald en gaan in hun
vervolgopleiding wiskunde studeren. De volgende
kinderen hebben in juni hun eindexamen. Bosots zal
naar een sportopleiding gaan, Ulaanaa gaat de kapsters
opleiding volgen, Nyambayar en Sansar gaan naar een
technische school en Battushig kiest voor een studie
Frans. Tuguldur en Anouka weten het momenteel nog
niet. We geven hun de tijd om daar rustig over na te
denken.
Enkhy, op dit moment de oudste jongen, is bezig met
de nieuwe kassen om groenten e.d. te kweken. Verder
is hij actief aan het uitzoeken wat de mogelijkheden
zijn om bijen te houden in Gachuurt. Hier heeft hij in
het verleden een opleiding voor gehad.

In de vakantieperiode zijn Stanny en Fritz
tweeëntwintig dagen op de tandem ‘Rondje
Nederland’ gaan fietsen voor de stichting. In
totaal hebben ze meer dan 1650 km gefietst en
ruim € 6500,00 bij elkaar gefietst. Geholpen door
mensen die geld doneerden, door een schooljaar
te sponseren of bedrijven die een goud pakket
betaalden. Of door uitdagingen te geven. Daar
stond dan een geldbedrag tegenover als het werd
uitgevoerd. Door weer en wind maar vooral met
veel plezier hebben ze dit gedaan. Het doel was
helder… geld voor beter en passend onderwijs.

ONLINE LESSEN
ANDERE PLANNEN…

UITDAGINGEN
De diversiteit van uitdagingen was groot. We geven er
zoveel mogelijk weer. Selfies van 80 gele auto’s, van
plaatsnaamborden waarvan de naam met een L, een S
en een M begint, 20 selfies van ons met een molen,
van ons bij plaatsnaamborden van de Elfstedentocht,
van vooRob en achteRob de tandem, in iedere
provincie waar we komen een filmpje van een mede
tweewieler (fietser, brommer, step, motor), een duet
zingen, een 360 graden turn (donut) met de tandem,
voor een dag op je blote kont fietsen (gelukkig op je
blote kont en niet in je blote kont), een TikTok dansje
in de duinen, knuffelen met de zeehonden in
Pieterburen, met zoveel mogelijk mensen op de foto
bij het Peerd van ome Loeks in Groningen, Fritz die de
laatste 5 km achterop de tandem zit en Stanny
voorop, foto van een oude stacaravan in Langweer in
het park Boornzwaag, selfie van plaatsnaambord
Brielle en van de kerktoren in Brielle, namen op de
vuurtoren van Julianadorp, selfie met een andere
tandem, met een Mini Cooper innocenti, via social
media de groeten overbrengen, een dag geschminkt
rondfietsen, selfie met iets typisch Oostenrijks, het
proeven van de plaatselijke lekkernij van elke streek
waar we doorheen fietsen, selfie met de Tinga tunnel
in Sneek, in klederdracht gaan van de omgeving waar
we zijn, met Normaal op de foto, de groeten
overbrengen in Doetichem, selfie met een Opel
Diplomat V8 en foto of film van dat we door het
middenpad van de trein fietsen.

Binnen korte tijd moest er een vervolgopleiding in
Ulaanbaatar gezocht worden. Alle 3 zijn ze daarin
geslaagd. Voor Oyuna is dit in één keer goed gelukt. Zij
volgt een goede opleiding tot accountant.
Azaa was begonnen aan een opleiding psychologie, maar
het bleek de verkeerde keuze. Het was geen probleem
om te wisselen naar de opleiding Social Work.
Baysaa is aan de opleiding voedseltechnologie
begonnen. De opleiding is grotendeels theoretisch en
staat ver van haar ideaalbeeld als banketbakker. Zij heeft
het echter toch volgehouden en het jaar afgemaakt.
Doordat er geen fysiek onderwijs werd gegeven op de
scholen was het voor een aantal kinderen nodig om
extra begeleiding te krijgen bij bepaalde vakken. Voor
Gerelmaa, Tuvshnoo en Gantsetseg hebben we bijlessen
kunnen regelen voor wiskunde en Mongools. Intussen
zijn deze 3 jonge dames bij de Ikh Zasag school
begonnen. Deze school past beter bij hen. Helaas hebben
we zelf de school niet kunnen bezoeken. De manager,
Bolormaa, heeft dit voor ons gedaan. Verder zijn Aysulu
en Kunsulu ook op deze school geplaatst.

We hebben gezorgd dat er voor alle huizen toegang
tot internet kwam. Evenals voldoende mobieltjes en
een aantal laptops. Samen met de kinderen hebben
we een goed rooster gemaakt met betrekking tot de
verdeling van de mobieltjes en laptops. De jongere
kinderen (basisschool leeftijd) gebruikten het in de
ochtend. In de middag gingen de voortgezet
onderwijs leerlingen en de studenten die naar de
universiteit gaan aan het werk in het
activiteitencentrum op het terrein.
Ondanks weinig begeleiding en online lessen hebben
de kinderen het ontzettend goed gedaan. De oudere
leerlingen hadden regelmatig contact met Stanny
over het huiswerk om extra ondersteuning en
begeleiding te krijgen. Via Messenger is er heel wat
contact geweest. Maar het heeft vervolgens ook veel
vruchten afgeworpen. Iedereen is over naar het
volgend schooljaar. Alleen Munkhy heeft het jaar
overgedaan.
Inmiddels hebben ze het schooljaar 2020-2021
allemaal goed afgerond en begint de zomervakantie
bijna. Helaas heeft Munkhy het niet gehaald, door een
te kort aan begeleiding in deze moeilijke periode met
online lessen. Er is nu gekozen om hem naar een
eenvoudiger niveau te plaatsen.

Vanaf maart 2020 wonen alle
kinderen weer in Gachuurt.
Ook de kinderen die in Selenge en Erdenet studeerden
zijn teruggekomen. In Gachuurt zijn ze bij elkaar en
daardoor veiliger. Hierdoor is er voor de volwassenen
meer overzicht.
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