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Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije 

Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op 

de hoogte houden van alle ontwikkelingen in  

Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting  

De brief sluiten we af met acties in Nederland. 

We wensen u veel leesplezier. 

  

Door onze komst naar Nederland is er vorige maand 

geen nieuwsbrief verschenen. Nu des te meer te vertellen.....Veel leesplezier gewenst. 

  

Vanuit Hongarije 

                              
Voortbestaan kerk  

  

In een vorige nieuwsbrief vertelden we over het beleid van de regering van Hongarije ten 

aanzien van de beperking van het aantal religies. Gelukkig heeft het Europese 

Parlement zich hierover gebogen en de wet ongeldig verklaard in verband met de vrijheid 

van godsdienst. De Hongaarse regering heeft hierop een variant bedacht en alle religies 

mogen wel voortbestaan, zelfs met een bankrekening en eigen briefpapier, maar de 

religies zonder regeringssteun kunnen geen gebruik meer maken van belastingvoordelen, 

waardoor ze feitelijk toch benadeeld worden. Er geldt nu dus een soort gedoogbeleid. 

Blijft u met ons meebidden voor geopende deuren? 

  

Fietsen  

Vlak voor we naar Nederland kwamen, hebben we nog een 

vrouw kunnen verblijden met een opgeknapte fiets. De 

vrouw had werk gevonden, maar ze kon er niet komen, 

omdat de busverbindingen erg slecht zijn en in sommige 

afgelegen streken, maar twee maal per dag rijdt. Nu kan ze 

met de fiets naar haar werk. We zijn dus erg blij met de 

drie fietsen die we vanuit Nederland mee mochten nemen. 

Ze moeten wel wat opgeknapt worden, maar dan komt de 

doos onderdelen die we van een ex-collega kregen zeer 

goed van pas. Dank aan de gevers. 

  

Breien is in!! 
  

Wat een ijverige dames in Ossendrecht!! Er zijn meer dan 50 setjes van een muts, wanten 

en een das gebreid door de dames van de handwerkgroep van de Zonnebloem, plus nog 
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een aantal heerlijk warme dekens. Wat een 

geweldige actie, we zijn ontroerd door de 

ideeën die mensen krijgen, als ze horen hoe de 

toestand in Hongarije is en daar ook 

daadwerkelijk iets aan willen doen. Geweldig! 

Hartelijk dank aan de ijverige breisters uit 

Ossendrecht.  

  

Er werd ook een breimachine gedoneerd en die 

is gegeven aan een zwangere vrouw die graag 

voor haar baby aan de slag wilde gaan. Ook 

heeft ze het plan om ook voor anderen te gaan breien en daarom is wol van harte welkom, 

zodat zij het niet zelf hoeft te kopen, maar anderen kan verrassen met een mooie trui of 

das of noem maar op. 

  

Computers 
  

Verder kregen we 3 computertorens en uit België kwamen 2 

monitors, die mochten we brengen bij gezinnen met 

schoolgaande kinderen die op school computerles krijgen en 

daar ook huiswerk voor moeten maken. Nu kunnen ze thuis 

oefenen, want de computer is niet meer weg te denken in 

deze tijd en het is goed als kinderen er mee leren omgaan. 

Internet is weer een stap verder, maar voor het huiswerk 

hebben ze dat niet nodig. 

  

Kleding  
  

De aanhangwagen was, buiten de genoemde artikelen, volgeladen met wel 50 zakken 

kleding en speelgoed!! Als Ton en Leny in Hongarije zijn, zullen we een kledingbeurs 

houden, zodat zij dat ook eens van nabij meemaken. 

  

Opslagruimte gezocht !!!! 
  

We zijn enorm blij met alle giften, die we krijgen, 

in welke vorm dan ook. Maar dat  brengt het 

volgende "probleem" met zich mee: onze 

aanhangwagen wordt te klein. Deze keer konden 

we niet alles meenemen en is er een kleine 

hoeveelheid in Nederland achter moeten 

blijven. Nu worden de donaties nog bij Ton en 

Leny thuis opgeslagen, maar voor langere tijd is dat 
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niet meer haalbaar. Ze konden amper hun eigen huis nog in!! Die grotere aanhangwagen 

wordt dan ook als opslag gebruikt, dus hebben we twee vliegen in één klap. Maar voordat 

we een grotere aanhangwagen aanschaffen, zoeken we een gratis overdekte stalling in de 

buurt van Nieuwerkerk (zld). Wie sponsort ons op deze manier? 

Wilt u met ons meedenken en zoeken? Als u iets weet, laat dit dan aub weten via het info 

formulier van de site of per telefoon 0651247040 of 0111 850863? 

De aanschafkosten voor een andere aanhanger zullen door ons privé worden gedragen, er 

wordt geen geld van de stichting gebruikt! 

  

We danken u voor de aandacht en graag tot de volgende nieuwsbrief. 

  

Wim en Liesbet Verschoor. Hongarije  Zador april 2012 

 

Vanuit Nederland 

  

Inzamelen 

 

Tijdens de winterdagen is het inzamelen van goederen 

gelukkig door gegaan.  

Wij hebben uit verschillende plaatsen goederen opgehaald en 

er zijn ook veel goederen gebracht. Onder andere:  

Fietsen uit Dordrecht en Burgh-Haamstede 

Kinderwagen, baby autozitje en allerlei kleding voor oud en 

jong uit Lewendorp 

Veel verschillende spelletjes en knuffels uit Zierikzee en Nieuwerkerk 

Kinderledikant en beddengoed, skipakken, schoenen enz. uit St.Michielsgestel 

Verder uit de verre omtrek kleding zowel voor baby`s, kleine kinderen en volwassenen. 

Ook schoenen en lampen koffiezetapparaten broodroosters brillen ondergoed enz. 

Pc`s  met aansluitsnoeren, breimachine met allerlei boekjes uit Rotterdam Schiedam. 

Om ook niet te vergeten een dame uit Nieuwerkerk die allerlei dingen voor Hongarije aan 

het breien is, truitjes, bodywarmers, sjaals, mutsen enz. 

Ook een groepje dames uit Ossendrecht zet zich hier voor in. 

Hartelijk bedankt voor al uw gave en inzet namens de allerarmsten uit Hongarije. Zeker 

ook een ieder die een financiële gift geeft. Zonder u als donateurs, kunnen we als stichting 

weinig of niets uitrichten. Iedereen namens het bestuur zeer hartelijke dank. 

 

Verkoop  

 

Na het bekend maken dat er walnoten uit Hongarije te koop zijn, is het heel snel gegaan. 

Zo`n 70 kilo was in een paar weken verkocht. De laatste 25 kilo walnoten hebben we 

helaas weg moeten doen vanwege slechte kwaliteit. Toch is het fijn te weten dat de 

walnoten vanuit Hongarije een geliefd product is. We zien uit naar de volgende oogst. 
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Markten 

 

De presentatie van de stichting tijdens de High Tea middag (vorige nieuwsbrief) heeft 

leuke resultaten opgeleverd. 

Inmiddels hebben wij drie nieuwe uitnodigingen gekregen om tijdens festiviteiten met een 

kraam/tafel voor de stichting producten te verkopen. Aanstaande 30 april, ja ja op 

Koninginnedag mogen wij op het plein, gratis een standplaats innemen. Wij hopen daar 

weer veel jam en sap pakketten te verkopen en ook nieuwe producten zoals Hongaarse 

gardes en honing. 

Aan het eind van dit jaar ergens in oktober hebben wij nog twee dagen waar wij voor zijn 

uitgenodigd. Dat allemaal via mond op mond reclame. 

De beheerder van ons dorpshuis zeggen we al onze dank toe. Geweldig als mensen zo 

meedenken en meedoen. Fijn dat wij zo de gelegenheid krijgen, bekendheid te geven aan 

de stichting.  

 

Bezoek Hongarije 

  

Binnenkort zullen wij weer afreizen naar Hongarije met de goederen die nu achter 

moesten blijven vanwege ruimte te kort. Er staat heel wat op het programma. 

 Verpleeghuis bezoeken. 

 Kledingbeurs organiseren. 

 Huis voor gehandicapten bezoeken. 

 Gesprekken met het voorgangers echtpaar. 

 Kinderdag organiseren. 

 En wat er verder op onze weg komt. 

Wij zien er naar uit om de mensen daar weer te ontmoeten.  

In de volgende nieuwsbrief (eind juni) zullen wij u daar meer over vertellen. 

 

 

Graag tot de volgende nieuwsbrief. 

Wij nodigen u van harte uit om regelmatig onze 

website te bekijken, deze wordt regelmatig ge 

update met nieuwe informatie.        

www.hartvoorhongarije.nl 

 

 
Shalom 
 

Wim en Liesbet Verschoor  
Ton en Leny Hamoen 

  

 

http://www.hartvoorhongarije.nl/

