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Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. 

Eens per kwartaal willen wij u met een nieuwsbrief 

op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.  

We wensen u veel leesplezier. 

Zádor, april 2014 

Wim en Liesbet Verschoor.   

Vanuit Hongarije  
 

 

Voedselpakketten 

 

Toen wij eind december plotseling 

naar Nederland gingen, waren de 

inkopen voor de voedselpakketten al 

in volle gang. Gelukkig allemaal lang 

houdbaar en bij terugkomst hebben 

we dat weer opgepakt. Wij konden 

weer een groot aantal voedsel 

pakketten geven aan de allerarmsten, 

verdeeld over 12 dorpen.  

 

  

 

 

 

De gevulde tassen, geschonken door O´Moda te Zierikzee zijn met dankbaarheid 

ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iemand vertelde ons later dat het pakket precies op tijd was gekomen, ze hadden echt 

niets meer.  
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Ziekenhuisbezoek 

Een vrouw heeft te horen gekregen dat ze longkanker heeft. Zij krijgt nu chemo kuren. Is  

erg arm en heeft geen rijbewijs en geen auto. De stichting heeft besloten om haar vervoer 

van en naar het ziekenhuis, voor hun rekening te 

nemen. Dan moet u niet denken aan een taxi, maar aan 

een vriendin of bekende die haar wil brengen en dat de 

stichting de benzinekosten vergoed. Openbaar vervoer 

is geen optie vanwege de geringe frequentie en de 

flinke wandeling van de halte naar het ziekenhuis, wat 

ze fysiek niet meer kan.  

Wilt u voor haar bidden?  

 

Evangelisatie 

Het voorgangers echtpaar zou gaan evangeliseren in een dorp waar zij nog niet eerder 

geweest waren en vroeg of wij hen wilden vergezellen met een lading kleding om na 

afloop een kledingbeurs te houden.  Zij wisten dat er veel armen mensen wonen. Er is ook 

honger naar de liefde van Jezus, 

deze bleek erg groot. Het kleine 

zaaltje was overvol en na afloop 

was er een uitnodiging voor 

persoonlijk gebed en iedereen, 

inclusief de kinderen ging naar 

voren waar met iedereen gebeden 

is. Erg ontroerend om mee te 

maken.  Er was een plan om later 

naar een ander dorp te gaan om het 

evangelie te verkondigen, maar 

door een kapotte auto is dat nog 

even uitgesteld.  

 

 

Studieplannen 

Vorig jaar hebben we aangekondigd onderzoek te doen naar 

mogelijkheden om jongeren een opleiding te beiden en hiermee hun 

kansen te vergroten op een normaal bestaan. 

We zijn in contact gekomen met 2 jongeren, een broer en zus uit 

een zeer hecht gezin. Dat is een zeldzaam begrip in Hongarije en 

het heeft ons zeer ontroerd om de liefde en betrokkenheid te zien 

tussen de ouders en de kinderen. Beide kinderen zijn intelligent en 

leergierig. De wens van hun ouders is, dat hun kinderen het beter 

krijgen dan zijzelf. Beide jongeren studeren in de stad Pecs. Ze zijn 

daar van maandag tot en met vrijdag intern, vanwege de te grote 

afstand van huis. Het meisje doet een universitaire studie voor accountant en de jongen 

leert voor automonteur. Allebei hebben ze nog een aantal studiejaren voor de boeg.  
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De universitaire studie kost ongeveer 250 euro per maand per persoon 

U zult begrijpen dat dit een grote aderlating is voor de ouders. Vader werkt hiervoor in 

het buitenland en moeder is belast met werken op het land, verzorgen van de dieren en 

huishoudelijke taken. 

Door zelfvoorzienend te leven proberen ze het hoofd boven water te houden en het geld 

voor hun kinderen bij elkaar te krijgen , de omstandigheden waarin ze wonen zijn 

schrijnend. 

Daarom zoeken wij sponsors voor deze 2 jongeren. 

Zo helpen wij dit gezin een beetje meer "lucht" te krijgen. 

Wilt  u deze mensen helpen? Dan kunt u uw financiële bijdrage 

overmaken onder vermelding van Studie. Beiden hebben op ons 

verzoek een studieplan geschreven incl. begroting. Hun CV,studieplan 

en begroting is bij ons op te vragen als u zich aanmeld als sponsor. 

Wie wil deze broer en zus structureel ondersteunen? Alle beetjes 

helpen! 

 

 

 

Uitdelen van kleding 

 

Het uitdelen van kleding in het nieuwe opvang-  en inloophuis. Daar hebben we in 

december jl. kleding gebracht. De directie heeft kleine groepjes tegelijk binnen gelaten 

om de kleding uit te zoeken om het zo goed te laten verlopen en iedereen ook de 

gelegenheid te geven aan de beurt te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet en nogmaals dank! 

Dit was weer het nieuws uit Hongarije. 

Hartelijk dank voor uw aandacht en tot de 

volgende nieuwsbrief.   Wim en Liesbet. 
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Vanuit Nederland 

 

ANBI 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de stichtingen dit jaar moeten voldoen aan de nieuwe wet 

en regelgeving om hun ANBI keurmerk te kunnen behouden. 

Inmiddels kunt u op onze website de jaarrekening inzien. Met dank aan het 

accountantskantoor Vos. Er staat een jaarplan en actieplan ter inzage, zo kunt u op de 

hoogte blijven van alle plannen voor 2014. Het ANBI keurmerk hebben we behouden 

waardoor u uw giften aan onze stichting, mag blijven opgeven aan de belasting. 

  

Hulpgoederen 

Wat een enorme hoeveelheid kleding en hulpgoederen hebben we het eerste kwartaal 

weer mogen ontvangen. Rollators, kindermeubilair, eigen gebreide truien, mutsen etc. 

Ook mochten we nog een aantal dekens ontvangen. 

Door  de onverwachte komst van Wim en Liesbet is er inmiddels al een aanhanger vol 

richting Hongarije. Elke keer weer zijn we onzeker of alles mee kan. Maar ook nu  

weer staan we in stille verwondering te kijken, als de laatste zak de aanhanger ingaat en 

deze dan helemaal vol is, maar de zolder ook helemaal leeg. Niets te veel maar precies 

genoeg. Dat is niet de eerste keer! Dankbaar voor alles vertrekken Wim en Liesbet, 

 

Naar Hongarije 

Ton en Leny hopen ook spoedig af te reizen naar Hongarije. Het programma is al weer 

gepland: 

 Kledingbeurzen 

 Romadag (deze is speciaal voor onze komst op een andere dag gepland)  

 Bezoek verpleeghuizen 

 Bezoek kindertehuis.  

 Bezoek enkele gezinnen 

We zien er naar uit …. En ook wij nemen zoveel mogelijk mee, want inmiddels is er al 

weer aardig wat gebracht. 

Volgende nieuwsbrief krijgt u van ons het reisverslag. 

 

Oproep 

Voor de verpleeghuizen vragen we dekens, lakens, 

handdoeken, maar ook makkelijk zittende kleding. 

Voor de kindertehuizen vragen we kinderkleding (vooral 

jongens), speelgoed en kindermeubilair. 

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf langs te brengen? 

Bel of mail ons en we gaan zoeken naar een oplossing. 

 

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

met nieuwe informatie.  

www.hartvoorhongarije.nl                          Nieuwerkerk april 2014   Ton en Leny Hamoen  

 

http://www.hartvoorhongarije.nl/

