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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. 

  

 

  

Vanuit Hongarije 

 

Bezoek vanuit Hongarije in Nederland 

Bij ons laatste bezoek aan Nederland hebben we Hongaarse vrienden meegebracht, die in 

Hongarije veel in de stichting meehelpen. Samen met hen voelden we ons toerist in eigen 

land. Ook wel eens apart om mee te maken. In ieder geval hebben onze jonge vrienden 

genoten van hun 

eerste bezoek 

aan het 

buitenland.  

 

 

 
 

 

Ook hebben zij 

van nabij 

meegemaakt hoe 

vrijgevig veel 

Nederlanders 

zijn, zowel 

bedrijven als 

particulieren. 

 

Op deze foto 

waren Norbi en 

Silvie aanwezig 

op de braderie in 

Nieuwerkerk. 

Waar producten 

zijn verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan Hongarije. Zo ervaren zij ook hoe 

in Nederland de acties worden georganiseerd. 
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Opslag en vervoer  

 

De Stichting is op dit moment rijk gezegend met heel veel aanbod van hulpgoederen. Dit 

is natuurlijk heel fijn, maar brengt ook de volgende "problemen" met zich mee: 

 

1. Ondanks eerdere oproepen hebben we nog geen stalling in de omgeving gevonden 

voor grote aanhanger. 

2. We rijden nog met een te kleine aanhanger 

3. Alle goederen niet te kunnen vervoeren zonder hier hoge kosten voor te maken. 

 

Helaas moeten we hierdoor (tijdelijk) andere keuzes maken 

Meer selectiever wat wel en niet mee kan 

Prioriteit is:  kleding (heel en schoon), fietsen, fietsonderdelen, centrifuges, , 

babyartikelen (uitgezonderd boxen), speelgoed (waarbij geen batterijen nodig zijn), 

schoenen, e.d.  

 

We hopen dat u hier begrip voor heeft.  

Dit heeft tot gevolg dat we hebben moeten besluiten om voorlopig geen huisraad, zoals 

servies, lampen, snuisterijen, e.d. meer mee te nemen. Ook speelgoed op batterijen zullen 

we niet meer meenemen, eenvoudigweg omdat dat hier veel te duur is.  

 

Herhaalde oproep stalling of opslag 

Als u een stalling weet voor een grotere aanhanger of misschien zelfs een plaats waar we 

een container van 6 meter lang, mogen plaatsen, bv bij een boer, in de buurt van 

Zierikzee, dan zouden we hier heel blij mee zijn. In een container kunnen we ook grotere 

dingen opslaan tot we er een bestemming voor hebben gevonden. 

 

Gebed  

We vragen uw gebed voor de oplossing van een andere aanhanger of misschien een nóg 

betere oplossing, waar wij niet aan gedacht hebben. 

 

Evangelisatie  

Meteen, de dag na terugkomst uit Nederland is  

Wim uitgenodigd voor een bezoek aan het 

jaarlijkse kinderkamp. Tijdens dit kamp wordt 

aan veel kinderen het evangelie verteld en 

ontspanning aangeboden. Fijn dat we daar 

weer zijn uitgenodigd.  
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De week er na was er een tweede kinderkamp, maar toen waren inmiddels onze zoon met 

zijn vrouw en onze 2 oudste kleinzoons bij ons op vakantie 

en die zagen opa voor het eerst als clown. Wim is er 

immers hier in Hongarije pas mee begonnen. Dat was ook 

voor hen erg leuk om mee te maken. De jongste van 8 jaar 

wilde net als opa geschminkt worden en was die dag 

volgens zijn eigen zeggen: "miniclown". 

 

Privé  

Bij ons thuis is inmiddels een houtgestookte cv-ketel geplaatst, zodat we aankomende 

winter er warmpjes bij zitten. Onze zoon, die met zijn gezin zijn vakantie bij ons 

doorbracht, heeft de radiatoren aangesloten. Daarna zijn we zelf op een welverdiende 

vakantie gegaan voor een week of 4 die weer zal eindigen met een verblijf van een paar 

weken in Nederland. 

  

Uitbreiding werkgebied 

 

Al langere tijd was het de wens en gebed vanuit de 

Stichting om in een groter gebied werkzaam te 

mogen en kunnen zijn.  

Een paar maanden geleden hebben we contact 

gezocht met een kerkelijke gemeente in een grotere 

stad waar we inmiddels ook al een paar keer een 

dienst hebben meegemaakt en waar ze voor ons 

kunnen tolken naar het Engels (een preek in het 

Hongaars is voor ons nog steeds moeilijk te 

volgen). Een grote actieve gemeente die zelf een 

aantal projecten hebben opgezet, zoals een 

(kleinschalige) voedselbank, waarbij ze afhankelijk 

zijn van bijdragen uit hun eigen achterban, er is een 

christelijke kleuterschool en lagere school 

opgestart, die ook toegankelijk zijn voor niet-

kerkelijke. Daar hebben we een groot gedeelte van 

onze kleding, babyspullen en speelgoed naar toe 

gebracht, wat verdeeld zal worden waar het nodig is 

onder de allerarmsten. Zij hanteren dus dezelfde 

uitgangspunten als onze stichting, maar zijn werkzaam in een ander gebied, waardoor 

meer mensen bereikt kunnen worden.  
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Het grote voordeel voor onze stichting is dat we 

hierdoor weer in Zador opslagruimte voor de nieuwe 

voorraad (o.a. van de HEMA outletwinkel)hebben, 

die in Nederland al weer staat te wachten en wegens 

plaatsgebrek in de aanhanger achter moest blijven. 

Fijn dat we zo in een groter gebied Gods liefde 

kunnen en mogen uitdragen d.m.v. allerlei 

hulpgoederen samen met het evangelie.  

   

Hongarije, augustus 2012 

  

Vanuit Nederland 

 

 Bezoek  

Ook voor ons in Nederland is het een drukke tijd geweest, langere tijd hebben we zeer 

regelmatig met 4 personen (,Wim, Liesbet, Norbi en Silvie) mogen optrekken. Wim en 

Liesbet met de Camper voor de deur en Norbi en Silvie op zolder. 

We kijken terug op een fijne tijd. Norbi en Silvie hebben een tijdelijke baan in Nederland 

gevonden met als doel om zo in enkele maanden voldoende geld te kunnen verdienen om 

een bestaan in Hongarije op te kunnen bouwen. Door hun Roma afkomst hebben zij geen 

enkele kans in Hongarije op een vaste baan en kunnen zo moeilijk in hun basisbehoefte 

voorzien. In augustus komen Norbi en Silvie terug naar Nederland en zullen dan bij ons in 

huis wonen (max. 3 maanden) en in Zierikzee werken. 

Beiden zijn geweldig geholpen. Door een trouwe lezer van de nieuwsbrief is hun heen en 

terugreis in augustus betaald. Door een ander zijn regenpakken geschonken en mogen ze 

de fiets lenen. Zeer ontroert zijn ze met Wim en Liesbet terug gegaan naar Hongarije om 

daar hun vertrek voor enkele maanden voor te bereiden. 

 

Verkoop 

Ook zijn in deze maanden de aardbeien geoogst in de tuin … ruim 65 kg 

Inmiddels is dit allemaal Jam…. 

We hebben dus weer voldoende aardbeienjam, stoofperen en rabarber in pot, te koop. 

Grote potten Hongaarse honing (11€)… de keuze is groot… De volledige opbrengst is 

voor de stichting  

Ook lege potten zijn welkom !!!! 

Heeft u een bestelling laat het weten, we zorgen dat het bij u komt als de afstand niet te 

groot is. 

Ook hebben we nog enkele cadeauverpakkingen of kunnen  wij op aanvraag deze voor u 

maken 
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Evangelisatie 

Samen met een andere stichting die evangelisatie werk onder de 

Roma Zigeuners doet in Roemenie hebben we voordelig 500 

boekjes kunnen aanschaffen van Derick Prince. 

Met als Titel : de Omwisseling 

Een studie over vergeving, gezondheid, leven, acceptatie, 

overvloed en andere rijkdommen die Jezus aan het kruis voor 

u en mij beschikbaar maakte. 
Het boekje is vertaald in het Hongaars , heeft 30 pagina,s en we 

zijn blij dat 

we door deze 

samenwerking dit hebben kunnen 

realiseren. 300 boekje zullen in 

Zador, Szigetvar en omstreken 

worden verspreid onder de 

volwassenen en 100 rondom Pecs. De 

overige 100 houden we in bezit van 

de Stichting en delen we uit op 

plaatsen waar we als Stichting komen. 

 

Op deze foto: overleg in Hongarije 

met elkaar na de kerkdienst over de 

kinderbijbels en 

evangelisatiewerkzaamheden. 

 

Goederen 

De hele inhoud van de outlet van de HEMA (Zierikzee) is aan de Stichting geschonken. 

Alle dozen zijn inmiddels uitgezocht en staan te wachten op transport. Ook zijn er 

inmiddels weer vele zakken kleding, kinderwagens, speelgoed, en nieuwe gebreide 

kindertruien afgeleverd. Overweldigend om te zien en te ervaren.  

 

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/

