Al sinds 2006 vangen we in Anna Home kinderen op die aan hun lot zijn overgelaten. Het is
een geweldig huis, dat aan kinderen die geen enkele toekomst leken te hebben een kans biedt
op een menswaardig en zelfstandig bestaan. We willen je het huis en de kinderen graag laten
zien. Anna Home staat in Choibalsan, 650 km oost van de hoofdstad Ulaanbaatar (UB). Zie
ook www.allforchildren.info.

Het is het hoofddoel van een reis naar Mongolië in juli 2018 en jij bent welkom om mee te
gaan. We plannen het bezoek aan Anna Home tijdens het nationale feest Naadam. Bij dit
driedaagse feest draait het vooral om drie sporten: paardenraces over lange afstanden,
boogschieten en worstelen. Terwijl Naadam in UB wat toeristisch geworden is, treft men in
Choibalsan geen enkele toerist aan. Het is een heel authentiek Mongools feest.

In 2016 vierden we het 2de lustrum met een groep
van 10 mensen. Het succes van die reis vinden wij
een goede reden om zo’n tocht nog een keer te
organiseren. Alle foto’s in deze brochure zijn
gemaakt door de deelnemers ervan.
Wij stellen ons voor dat ook nu een groep van
ongeveer 10 mensen de reis naar Choibalsan maakt
en dat daarna de groep ofwel bij elkaar blijft voor
een vervolgreis, zoals de twee voorbeelden
hieronder, ofwel zich opsplitst zodat ieder zijn eigen
weg gaat.
Wij noemen twee mogelijkheden voor een vervolg, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer:
1. Een tocht door de Gobi woestijn met
geweldige natuur. Daaronder zijn een
bevroren rivier bij tropische hitte,
zandduinen, grote velden vol met Edelweiss
en andere bloemen en een oneindig aantal
dieren (arenden, enorme gieren, kraanvogels,
paarden, kamelen en nog heel veel meer).
Het beste is om te vliegen naar Dalanzadgad
in het zuiden en per auto langzaam terug te
rijden in een week of 10 dagen naar UB.
Slapen gebeurt dan doorgaans in een ger, de traditionele tent van de Mongoolse nomaden.

2. Een tocht naar het Khuvsgul meer in het noorden. Het is een van de grootste meren ter
wereld, omgeven door spectaculaire natuur. Ook daar kan men heen vliegen om daarna
per auto terug te gaan naar UB. Ook bij deze reis gaat het om de natuur met al zijn flora en
fauna. Ongerept en verlaten.

Mongolië, het land met de blauwe lucht, is
zo groot als West Europa en heeft 3 miljoen
inwoners, van wie 1 miljoen in UB wonen.
Het land is dus uitgestrekt en leeg. Er zijn
veel meer dieren dan mensen.

Het programma van de reis is nog helemaal
open, behalve natuurlijk het bezoek aan Anna
Home tijdens Naadam. We kunnen het
uitwerken met degenen die mee willen.
In 2016 hebben we de details van de reis en al
het vervoer laten organiseren door een Nederlands reisbureau dat gespecialiseerd is in reizen
naar Mongolië. Dat verliep prima en kan daarom nu weer.
Sommigen grepen de gelegenheid aan om dat te doen waarover velen slechts dromen: de
terugreis maakten zij met de Trans Siberië expres, van Ulaanbaatar naar Moskou, met een
stop van een paar dagen in de mooie stad Irkutsk aan het Baikal meer.
Heb je zin? Meld je dan aan bij een van ons of e-mail naar info@allforchildren.info.
Het bestuur van de Stichting All for Children, de stichting die al meer dan 10 jaar voor Anna
Home zorgt:
Maarten Stoffels, Eveline de Jong, Aart Sliedrecht, Rolf Andringa en Oyuna Byamba.
Mei 2017.

