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Bij deze weer de nieuwsbrief vanuit Hongarije 

Ongeveer 8 keer per jaar 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 

 

Kleinzoon 

 

Van half februari tot half maart waren we in Nederland in afwachting van ons 6e 

kleinkind. Onze dankbaarheid aan God is groot, want op 3 maart werd een gezonde 

kleinzoon geboren. 

De terugreis naar Hongarije was prima met mooi, droog weer, maar we waren nog niet 

terug of de volgende dag hadden we (weer) een witte wereld. Wederom dankbaar dat we 

veilig terug thuis zijn gekomen. 

 

Voedselpakketten 
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief hebben we 

begin februari zo'n 80 voedselpakketten uitgedeeld 

in onze omgeving.  

De criteria om voor een voedselpakket in 

aanmerking te komen zijn: 

alleenstaande ouderen, alleenstaanden werklozen 

en werklozen met een gezin. De tassen waar de 

voedselpakketten in zaten, waren geschonken door 

het filiaal van Intertoys in Zierikzee, waarvoor 

onze hartelijke dank. Het was heerlijk om iedereen blij te maken en bij velen was de 

verbazing van het gezicht te lezen. Een van de ouderen merkte op, toen ze een blik in de 

tas had geworpen: oh, daar kan ik wel een maand van eten, en bij een van de gezinnen 

waren zelfs de kinderen uitgelaten blij met een 

levensmiddelenpakket !!  

Natuurlijk zat in iedere tas ook 

evangelisatiemateriaal en voor de kinderen een 

klein speeltje. Ook hebben we iedereen Gods Zegen 

toegewenst, want tenslotte kan niemand zonder de 

Zegen van God.  

Namens de ontvangers willen we u, als donateurs, 

hartelijk bedanken dat u dit mogelijk heeft gemaakt.  
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Koelkast 

 

Een bevriend echtpaar in Hongarije was verhuisd in de periode dat wij in Nederland 

waren en lieten ons bij terugkomst vol trots hun nieuwe huis zien. In de keuken, 

samengesteld met gekregen spullen, zagen we geen koelkast staan, dus vroegen wij of die 

in een andere ruimte stond. Het antwoord was dat de koelkast die ze in het oude huis 

hadden zó oud was, dat hij de verhuizing niet overleefd had. Geweldig dat we een God 

hebben die alles weet, want wat zij niet wisten, is, dat we in de aanhanger een 

splinternieuwe koelkast hadden staan, die we van een vereniging hadden gekregen. De 

vrouw stond te dansen in de keuken..... 

 

Fiets 

 

We hebben een scholiere blij kunnen maken met een fiets. 

Ze was met haar familie verhuisd van de stad naar een klein 

dorp, 5 km verderop. Nu hoeft ze niet met de (dure) bus 

naar school én ze kan op zondag weer naar de kerk, want 

op zondag rijdt er geen bus naar hun dorp. De fiets wordt 

ook door haar broer gebruikt want vandaag zagen we hem 

op de fiets op weg naar een vriend. We hopen hem 

binnenkort ook een fiets te geven, maar die moet eerst 

opgeknapt worden.  

 

 

 

Kleding 

 

De kleding die we de vorige keer hadden meegenomen is nu gesorteerd. Het was van de 

winter maar 3 graden in de garage en daarom hadden we het sorteren uitgesteld tot de 

temperatuur wat opgelopen was en we hebben deze keer hulp gekregen van een paar 

tieners uit de gemeente. Ze gingen nauwgezet te werk en hadden  er veel plezier in. 

Heerlijk dat deze jongelui ons wilden helpen. Binnenkort zal er een kledingbeurs 

georganiseerd worden. Waar precies is nog niet bekend.  

 

Wij danken u weer voor uw aandacht en uw belangstelling, gebeden en/ of donaties. 

Graag tot de volgende nieuwsbrief. 

 

Zádor, april 2013 
 
Shalom 

Wim en Liesbet Verschoor 
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Vanuit Nederland 

 

De U.N.A. camperplaats. 

Zoals u heeft gelezen zijn Wim en Liesbet opnieuw opa en oma geworden. Dit hebben zij 

niet afgewacht in Hongarije maar zijn daar voor opnieuw naar Nederland gekomen. Eind 

februari begin maart hadden we dan ook weer regelmatig onze teammaatjes aan de tafel. 

De mensen uit de buurt weten inmiddels al dat als die camper voor de deur staat dat er 

binnenkort een transport Hongarije aan komt. Veel kleding en andere materialen worden 

er dan geleverd.  

 

Wol. 

Goed is het om te weten, dat er een dame is in 

Nieuwerkerk, die geweldig kan breien. Telkens 

opnieuw worden we verrast met prachtige 

gebreide vesten truien etc. onder in de tasjes die 

zij brengt, zit ook vaak nog iets van zeepjes of 

iets dergelijks. 

Zij breid niet alleen voor onze stichting maar ook 

nog voor andere goede doelen. Ook praat zij over 

onze stichting want via haar hebben we weer 

andere “leveranciers” erbij gekregen. Vanaf deze 

plaats eens een hartelijk dank voor die enorme inzet. Beste lezers, heeft u wol over, dan is 

dit ook van harte welkom. Het is beter een gebreide trui, dan een bol wol in de kast of op 

zolder toch? 

 

Goederen. 

Inmiddels zijn Wim en Liesbet weer vertrokken en hebben zij genoten van hun kinderen 

en kleinkinderen en natuurlijk van de jongste telg. 

Het inzamelen van kleding, speelgoed, medische hulpmiddelen, knuffelbeesten, etc. gaat 

gelukkig gestaag door. Onze zolder ligt op dit moment bijna vol. Goed is het te weten dat 

we volgende maand naar Hongarije gaan. Dan zal 

de vloer op de zolder weer zichtbaar zijn en de 

aanhangwagen weer zwaar beladen.  

Inmiddels wordt er op meerdere plaatsen in 

Nederland spullen voor de stichting ingezameld, 

zoals in Krimpen aan den IJssel en in Veenendaal. 

Binnenkort hopen we alle spullen weer op te 

halen. Naaimachine`s, kinderwagens de moeite 

waard om een rondje te rijden. Fijn dat dit alles 

weer mogelijk is. 
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Nieuw contact. 

Vanuit België is er contact gezocht met de stichting door iemand die ecologische 

tuinbouw wil realiseren in Hongarije. Tien Roma gezinnen wil hij leren zelf voorzienend 

te leven. Als deze tien gezinnen daar toe in staat zijn wil hij de volgende tien gezinnen 

helpen. Als stichting hebben wij in Nederland een uitvoerig gesprek gehad met hem. 

Uitgangspunt was, te kijken waar samenwerking mogelijk is. We beginnen in augustus 

2013 om de jaarlijkse kinderdag op zijn terrein in Hongarije te organiseren, om zo 

bekendheid te geven aan dit nieuwe project. Dit gebeurd in het gebied waar wij als 

stichting ons werk al doen. Wim en Liesbet wonen er heel dicht bij. Laten we bidden voor 

een goede samenwerking en wat het belangrijkste is, om nieuw geloof door het 

verspreiden van evangelisatiemateriaal. 

 

Reis.  

Het is al bijna weer mei als deze brief uitkomt. Wij hopen dan weer een rit naar Hongarije 

te gaan maken om alle spullen die zijn ingezameld af te leveren en uit te delen aan die 

mensen die dat het meest nodig hebben. Ook hopen we 

dan onze contacten die we hebben met de voorgangers 

en gemeenteleden te verdiepen. Het aanraken en 

dichtbij zijn is toch altijd weer heel erg fijn. Hier een 

knuffel en daar een hartelijke handdruk is iets waar wij 

naar uitzien. Goed is het om elke keer weer te proeven 

en te zien. Eind juni zal er een uitgebreid verslag 

volgen van onze ervaringen.  

Wilt u voor ons bidden? voor een veilige reis. voor goede contacten en om de juiste 

beslissingen te nemen?  

 

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig ge update 

met nieuwe informatie.        

www.hartvoorhongarije.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwerkerk, april 2013 

 

Isten békéje az Ön számára 

Ton en Leny Hamoen 

 

http://www.hartvoorhongarije.nl/

