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Ontwikkeling  

Gelukkig gaat het met de meeste 
kinderen die Lotus Child Education 
geplaatst heeft op beter en geschik-
ter onderwijs goed. De 24 kinderen, 
die dankzij vele donateurs en spon-
sors de kans krijgen op goede edu-
catie, behalen over het algemeen 
goede resultaten waar Stanny en 
Fritz erg tevreden over zijn en op 
sociaal emotioneel vlak ontwikkelen 
de kinderen zich goed. Natuurlijk zie 
je, net zoals overal op de wereld 
met pubers, dat er bij enkele kin-
deren een extra gesprek gevoerd 
moet worden over inzet en motiva-
tie. 

Plannen voor het nieuwe jaar 

Samen met het management van 
het Lotus Children’s Centre is ver-
volgens bekeken of het mogleijk is 
om naast de 24 kinderen die al op 
de “juiste” school geplaatst zijn, 
andere kinderen komend schooljaar 
naar een betere of geschiktere 
school / cursus te sturen. 

Eind mei gaan Stanny en Fritz terug 
om de  nieuwe kinderen te kunnen 
aanmelden bij hun nieuwe opleiding 
of cursus. 
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Afgelopen kerstvakantie zijn Fritz en Stanny twee weken naar 
het Lotus Children’s Centre in Gachuurt – Mongolië gegaan 
om de kinderen te bezoeken. Ze hebben samen kerst gevierd  
en het jaar 2020 feestelijk ingeluid. Niet alleen hebben ze in-
tensief contact gehad met de 70 kinderen van het Centre, ze 
hebben ook gesprekken gehad met leerkrachten op de scho-
len waar Stichting Lotus Child Education kinderen heeft ge-
plaatst voor beter onderwijs. Doordat zij altijd op het terrein 
van het Centre verblijven hebben ze weer veel gesprekken 
met de kinderen kunnen voeren. Niet alleen over ditjes en 
datjes, maar ook over zaken waar ze mee bezig zijn, waar ze 
mee worstelen of vragen over hebben en zelfs ook waar hun 
wensen en ideeën liggen met betrekking tot educatie en toe-
komstperspectief.  

Het contact beperkt zich niet alleen als ze in Gachuurt zijn 
maar het hele jaar door via dagelijks Messenger en mail con-
tact met de kinderen. 

 



Enkele kinderen uitgelicht. 
Ganbat is 15 jaar en dit school-
jaar geplaatst op de Badmaarag 
High School (Mongolian State 
University of Arts and Culture) 
richting Dans in Ulaanbaatar. Dit 
is een zeer goede keuze geble-
ken. Ganbat heeft veel zelfver-
trouwen gekregen en zijn kwa-
liteiten op het gebied van dans 
zijn gegroeid. Tijdens oudjaars-
avond heeft hij het voor elkaar 
gekregen om een dans in te 
studeren met de jongens uit zijn 
huis. Hij woont in het Boys Hou-
se en alle jongens in de puber-
leeftijd hebben gedanst naar 
aanleiding van Ganbat’s voor-
beeld en onder zijn leiding.  

Munganbagana is net 14 jaar en 
is op hoog niveau aan het voet-
ballen op zijn school. Hij heeft al 
een paar keer ingevallen bij het 
nationale jeugdteam van Mon-
golië. Echter is zijn inzet op 
school qua vakken op dit mo-
ment niet helemaal goed ge-
gaan. Met hem hebben we een 
gesprek gehad om hier veran-
dering in aan te brengen. Zijn 
inzet moet natuurlijk verbete-
ren, zeker omdat hij wel de 
kwaliteiten bezit. Het zou zonde 
zijn als hij de school zou moeten 
verlaten, omdat hij dan ook niet 
meer in het schoolvoetbalteam 
kan trainen en spelen. We heb-
ben de indruk dat hij het heeft 
opgepikt. Net zoals op andere 
plekken in de wereld is het nu 
afwachten of deze puber de 
juiste beslissing kan maken. 

 

Sunanda, een jonge dame van 
18 jaar, is op de University of 
the Humanities Cisco Academy 
in Ulaanbaatar hard aan het 
werken. Ze heeft net een pro-
ject afgesloten waar ze het 
onderwerp ‘Onderwijs in de 
stad en op het platteland van 
Mongolië” onder de loep heeft 
genomen. Dit heeft ze hele-
maal uitgewerkt met prachtig 
filmmateriaal en samenge-
bracht op een nieuwe website. 
Haar docent was zeer tevreden 
over het behaalde resultaat en 
men is bezig om hier zelfs een 
bedrijfje in op te gaan zetten.  

Namuun is 15 jaar en voelt zich 
helemaal op haar plek op de 
Laboratory School for Young 
Inventors. Zij studeert hier voor 
modeontwerpster en is zich 
aan het ontwikkelen van een 
verlegen, onzichtbare dame 
naar een zelfverzekerde, posi-
tieve tiener. 

Oyuna, Baysaa en Azaa gaan 
eind dit schooljaar eindexamen 
doen. Stanny heeft met hen 
iedere ochtend dat ze in Mon-
golië was gewerkt aan verbete-
ring en verdieping van hun En-
gels. Zeker omdat ze alle drie 
hun IELTS willen halen, zodat 
ze een beurs kunnen aanvra-
gen om in het buitenland te 
studeren.  

Bosots, 15 jaar, is  dit schooljaar 
niet aangenomen op de Natio-
nale Sportschool voor Judoka. 
Hij maakt zijn school voor auto-
monteur netjes af en na de 
zomer probeert hij het alsnog. 

 

MunkhOyun, een jonge dame 
van 15 jaar, zit nu in grade 10 van 
de English School of Mongolia. 
Zij wil al sinds haar 7e jaar een 
componist en dirigent worden.  
Ze gaat nu beginnen met piano-
lessen. We hebben eindelijk een 
professionele pianoleraar ge-
vonden in Ulaanbaatar. 
Ganerdene is ook 15 jaar en 
moet zijn vakkenpakket kiezen 
dit jaar. Hij zit in grade 10 van de 
Elite School in Ulaanbaatar. Hij 
had geen idee hoe hij dit aan 
moest pakken. Door de ge-
sprekken die we met hem ge-
voerd hebben heeft hij zelf een 
besluit kunnen maken. Hij gaat 
de IT-vakken kiezen. Gan Erde-
ne is hier blij mee, dit zijn de 
vakken waar hij het beste in is. 
Gantsetseg is 11 jaar. Zij is een 
slimme dame en moet ook naar 
een andere school die haar be-
ter en geschikter onderwijs kan 
bieden. Doordat zij op haar hui-
dige school achtergesteld wordt 
vanwege het feit dat ze een 
wees is, heeft ze een flinke taal-
achterstand opgelopen. 
Zij gaat  bijlessen volgen in de 
Mongoolse taal, waardoor zij 
hopelijk na de zomer naar een 
school kan die haar op de juiste 
manier begeleidt. 
 

 

 

. 

Wanneer er vragen zijn over de 
nieuwsbrief dan kunt u gerust  contact 
opnemen met ons.  

U kunt ook de website bezoeken, daar 
vindt u alle informatie over de stichting 
en de evenementen die de stichting 
organiseert in 2020. 

www.lotuschildeducation.com 

Groetjes van het bestuur, 
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