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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.  We 

sluiten af met acties in Nederland. 

We wensen u veel leesplezier. 

  

Vanuit Hongarije 

 

Bezoek van Ton en Ite 
Zoals u al in het reisverslag heeft kunnen lezen, zijn Ton en Ite hier ca. twaalf dagen 

geweest om o.a. een volle aanhanger te brengen. Het was fijn dat Ite ook eens mee 

konden maken hoe hier bv. een kledingbeurs in zijn werk gaat, of een evangelisatiedienst 

in een zigeunerwijk. In totaal zijn er twee kledingbeurzen geweest toen zij hier waren en 

het restant van de kleding zal worden gedistribueerd 

in een dorp waar wij nog niet eerder zijn geweest.. 

Dat zal in samenwerking gaan met een kerkelijke 

gemeente uit Pécs, die zelfs een kleinschalige 

voedselbank én een soort kledingbank hebben 

opgericht. We zijn benieuwd hoe zij één en ander 

organiseren en hopen er van te leren wat we 

misschien nog meer, of op een andere manier kunnen 

doen. 

 

Tegelijkertijd dat Ton en Ite hier waren, kwam ook een neef van Wim met zijn vrouw ons 

een paar dagen bezoeken. Deze man is evangelist en kwam hier voor een oriënterend 

bezoek om de mogelijkheden voor evangelisatie door buitenlanders te onderzoeken. Zijn 

onderzoek is nog niet afgerond en we weten ook niet hoe lang dat nog zal duren, maar we 

wachten met spanning op de uitslag..... 

 

In ieder geval was het een fijne tijd om met z'n vieren/zessen bij elkaar te zijn. 

 

Sportrolstoelen 
Ton en Ite hadden ook 15 sportrolstoelen bij zich, gekregen van een vereniging in 

Zeeland. Wim heeft ze allemaal nagekeken en er bleven 12 goede rolstoelen over. De 

reparatie varieerde van het vervangen van een uitgedroogd ventielslangetje tot complete 

wielen. Ook hier kwamen de gekregen fietsonderdelen weer goed van pas. Deze blijven 

dan ook zéér welkom. 

We mochten de rolstoelen brengen bij een instituut wat jonge gehandicapten helpt aan 

materialen, scholing, aanpassingen en dergelijke. Ons is beloofd dat we foto's zullen 
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krijgen van degenen die een rolstoel hebben 

gekregen.  

 

 

 

Computer 

Dan is er nog een computer van eigenaar gewisseld. 

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, want 

er was een donatie geweest van een "toren" én een 

monitor, maar van die laatste bleek de stekker kapot 

en dat was nogal kostbaar om te laten repareren. Vervolgens kwamen we er achter dat een 

Hongaars toetsenbord heel anders is, omdat het Hongaarse alfabet geen 26, maar 32 

letters kent (vanwege de vele leestekens). Dus toen we eindelijk 1 computer compleet 

hadden met goede randapparatuur, bleken van de harde schijf niet alleen de privé 

gegevens verwijderd te zijn, maar ook het complete besturingsprogramma! Om een lang 

verhaal kort te maken: het is een computerbedrijf gelukt om hem weer draaiende te 

krijgen, maar we vragen ons af of het verstandig is om nog computers mee te nemen. 

Daarbij speelt ook mee, dat is gebleken dat wij zelf er te weinig verstand van hebben.  

 

Aanvulling... 
Vlak voor het "ter perse" gaan van deze 

nieuwsbrief kunnen we u meedelen dat de 

kledingbeurs, die eerder in deze nieuwsbrief 

werd aangekondigd, heeft plaatsgevonden. 

Ditmaal dus onder auspiciën van de HIT 

Gyülekezet uit Pécs. Het was een leerzame 

ervaring voor ons, want inderdaad gaat het heel 

anders dan wij altijd deden en nog minder werk 

ook. Bovendien kreeg iedereen een eenvoudig 

levensmiddelenpakketje mee met aardappelen, 

uien en bloem. Kortom, veel mensen blij 

gemaakt en geweldig om op deze wijze Gods 

liefde die voor  iedereen geldt, uit te kunnen 

dragen.  

Iedere lezer weer hartelijk dank voor uw 

aandacht en graag tot de volgende nieuwsbrief. 

 

Hongarije, november 2012 
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Vanuit Nederland 

 

Wat gaan de dagen snel voorbij.  Het is al weer weken geleden dat 

Norbert en Silvia uit Hongarije hier waren om te werken. Zoals u al 

eerder heeft kunnen lezen was het werken in Nederland gepland om 

deze jonge mensen te helpen een bestaan op te bouwen in hun 

vaderland. Als Roma kom je nu eenmaal niet zo snel aan het werk 

in Hongarije. Gelukkig hadden we een bedrijf gevonden waar dit 

jonge echtpaar drie maanden kon werken in de fruitpluk. Helaas is 

in Nederland veel van de oogst verloren gegaan door het 

aanhoudende koude en natte weer. Na drie weken fruit te hebben 

geplukt was er dan ook geen werk meer. Wat nu? Ook daar kwam een oplossing voor. 

Norbert mocht bij een hovenier komen werken. Van s`morgens vijf uur tot zes uur s 

avonds is hij vier weken aan het werk geweest, fietsen naar Zierikzee, dan met een busje 

mee en s`avonds weer terug. Met Silvia ging het anders. Hier en daar wat huishoudelijke 

karweitjes maar overwegend niet zo veel te doen. We hebben heel wat verhalen 

aangehoord en met handen en voeten geprobeerd om alles in goede banen te leiden. De 

tolk die we kunnen raadplegen is verschillende keren ingezet om duidelijkheid te geven. 

Echter hebben de afspraken die er gemaakt waren niet het resultaat opgeleverd die we als 

stichting hadden beoogd. Helaas is daardoor de samenwerking vroegtijdig beëindigd. We 

moeten vaststellen dat dit project gedeeltelijk is gelukt. Wel hebben we enorm veel 

geleerd en kunnen we dit meenemen naar een volgende keer. We hebben een geweldig 

aanbod gekregen van hoveniersbedrijf Sandee n.a.v. deze ervaring: Als wij voor mensen 

zorgen dan krijgen zij voor een lage prijs huisvesting en werkzekerheid. Voorwaarde is 

dat het altijd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting blijft. Het heeft dus ook 

zeker zijn goede kanten gehad.  

We vragen gebed om de juiste mensen te kunnen vinden in Hongarije voor dit project. 

 

Markten 

 

Inmiddels hebben we drie 

marktdagen gehad.  Alle gardes, 

potten honing, geëmailleerde 

pollepels en vergieten zijn naar 

een nieuwe eigenaar gegaan. De 

eigen gemaakte aardbeienjam, 

rabarbermoes, appelmoes en 

stoofpeertjes zijn bijna op. Het 

heeft een leuke  maar ook een 

arbeidsintensieve kant. Er komt 

nog een marktdag in december. 



 
 

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2012 
                                  2

e
 jaargang nummer 8         

Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl                                          Pagina 4 van 4                            KVK. 51189860 
 
 
 
 

Inmiddels hebben we vierenvijftig  boterkoeken gebakken en nieuwe pakketjes gemaakt 

zodat we voor de laatste markt ook weer genoeg hebben. Uit Hongarije komen er weer 

nieuwe potten honing en gardes en 

kerst kleedjes enz.. Tijdens een van de 

markten hebben we van stichting 

Humanitas een aanvraag gekregen voor 

drieëntwintig kerstpakketten. Leny en 

onze dochter Lianne hebben hun 

creativiteit weer kunnen inzetten en 

inmiddels staan de pakketten te 

wachten om te worden opgehaald. Zo 

zien we telkens weer dat er van allerlei 

kanten een warm hart is voor de 

stichting. Allen weer hartelijk bedankt. 

 

Inzamelen goederen 

Wat tot nog toe alsmaar doorgaat is dat er mensen zijn die kleding brengen, speelgoed, 

knuffels, schoenen, maar er zijn er ook die een 

geldbedrag doneren voor de stichting. 

Geweldig om dat te ervaren. Elke keer weer als 

we kijken op de bank is er wat gebeurt. 

Het bedrag is weer gestegen zodat we opnieuw 

bijbels kunnen aanschaffen, de voorgangers 

kunnen helpen om hun werk te blijven  doen, 

straks weer voedselpakketten te kunnen maken, 

en soms ook fietsen te repareren, rolstoelen, 

rolators enz. 

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage. 

We hebben via mensen die verbonden zijn aan 

stichting One in Christ een grote hoeveelheid voetbalkleding gekregen. Na dat we alles 

hebben gewassen en uitgezocht kunnen we drie elftallen voorzien van een volledig tenue. 

We zien ze al in Hongarije voetballen met een heus elftal in dezelfde kleding, wauw.  

 

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/

