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De eerste nieuwsbrief van 2016. Dankbaar kijken we terug op de
eerste 3 maanden van het jaar. Eens per kwartaal proberen wij u met
een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Nieuwe start :
De afgelopen maanden zijn intens maar bijzonder geweest. De eerste
bestuursvergadering met het nieuwe bestuur is een feit.
We zijn dankbaar dat de stichting ook gedragen wordt door de kerkelijke gemeente Noordgouwe.
De jongeren uit de gemeente gaan samen ons en een aantal gezinnen zich deze zomer inzetten
voor het kindertehuis in Barcs. De belangstelling voor Hongarije is groot vanuit de gemeente, maar
ook vanuit het netwerk. De inzet om het zomerproject tot een succes te maken is enorm. In deze
nieuwsbrief zullen we hier meer over vertellen .
Ondersteuning gezinnen:

In december zijn we gestart met financiële ondersteuning aan
3 gezinnen . Deze ondersteuning organiseren we via de
voorganger van de gemeente in Hongarije, via overschrijving
per bank is bij deze gezinnen niet mogelijk. De voorganger
zorgt ervoor dat elke maand het afgesproken bedrag bij deze
gezinnen wordt afgegeven zodat in ieder geval altijd de eerste
levensbehoeften gekocht kunnen worden. Graag zouden we
meer gezinnen op deze manier willen ondersteunen. We
hebben ook een jong gezin ontmoet waar geen eten of kleding
aanwezig was en de nood erg hoog. Voor dit gezin hopen we
in mei kleding te brengen voor de 3 kinderen en een tas met
etenswaren.
Wat zou het mooi zijn als we ook dit gezin structureel kunnen
gaan ondersteunen. Alle ondersteuning wordt door dit gezin
ervaren als een geschenk van God.

Reis in maart 2016 naar Hongarije.
Inmiddels lag de opslag die we ter beschikking hebben en ons eigen huis vol met kleding,
matrassen en al het beddengoed wat was geschonken. De oproep voor een bus of ander extra
vervoermiddel heeft tot op heden niets opgeleverd. Langer wachten was niet meer mogelijk
Dus een bus gehuurd en samen met onze grote aanhanger hadden we toen toch 20 M3 ter
beschikking om te laden . Alle spullen voor het verpleeghuis hebben we kunnen laden: 55
matrassen , 90 dekbedden, 90 moltons , 90 lakens , 90 kussens en 90 dekbedhoezen hebben we
samen met nog wat zakken kleding en INCO
materiaal af kunnen leveren bij het
kindertehuis in Kálmáncsa . Wat waren ze
blij met alle spullen !!! Met 3 man zijn we 3
uur aan het laden geweest , in 20 minuten
waren we gelost. Die avond hebben we een
bezoekje aan de familie Balogh gebracht.
We hebben mogen zien en horen dat het
goed gaat met de jongeren en hun ouders.
In September studeren beide af en hopen
we daarna andere jongeren te kunnen
ondersteunen en mogelijk te maken om te
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studeren. Met elkaar hebben we God mogen
danken Een nachtje geslapen in Barcs en de
andere ochtend vroeg zijn we weer naar huis
gaan rijden. Met dank aan A. Verwest die bereid
was als ervaren chauffeur, samen deze reis te
maken, hierdoor hebben we afwisselend 2 uur
kunnen rijden en 2 uur kunnen rusten. Hierdoor
hebben we in 22 uur heen en 22 uur terug de
reis kunnen maken.
Zomerproject 2016
Deze zomer hopen we in augustus met een groot aantal jongeren en een aantal gezinnen naar
Hongarije te vertrekken om met elkaar het kindertehuis op te knappen.
We starten om een aantal eetzalen te voorzien van nieuwe tafels,
stoelen en vloeren.Ook zullen we
de muren voorzien van muurschilderingen. De periode dat de
klussers binnen aan de slag zijn, zal ook een team de kinderen buiten
vermaken met sport, spel en muziek.Tijdens dit project willen we
samenwerken met de plaatselijke gemeente en jongeren uit
Hongarije. Om dit alles te kunnen doen is veel geld nodig. Op dit
moment is het begroot op € 10.000. Hiervoor worden veel acties
georganiseerd. Via een fotowedstrijd is er € 500 opgehaald, met
tulpenverkoop ruim € 1000 euro. De jongeren zetten zich op allerlei
manieren in, van muziek op straat tot hamburgers verkopen op school
wat ruim € 400 heeft opgebracht.1 keer per maand komen we bij
elkaar om de stand van zaken te bespreken en een nieuwe actie
voor te bereiden. Voor de komende maand staan we op diverse
markten tijdens koningsdag. En in mei starten we een grote
stroopwafel actie. Bent u nieuwsgierig geworden naar de overige
info over dit project, dan kunt u via deze link meer lezen.
http://zomerinzador.azurewebsites.net/
In augustus zullen we uitsluitend spelmateriaal en gereedschap
meenemen naar Hongarije. Inmiddels hebben we manden vol
voetballen en andere buitenspelen staan. Het is bijzonder hoe we steeds worden voorzien. God
zorgt !
Hongarije reis mei 2016
In mei hopen wij (Ton en Leny) naar Hongarije te gaan. Tijdens deze reis hopen we alle
voorbereidingen te kunnen treffen voor de werkvakantie in de zomer. Het bespreken van een
staanplaats tot het inventariseren waar welke materialen en spullen te koop zijn. Ook afspraken
over de werkzaamheden en het doorspreken van de planning en wederzijdse verwachtingen met
de directie van het kindertehuis staat op het programma. Kathy, één van de studenten die wij
financieel ondersteunen zal vanuit het Engels alle vragen in het Hongaars vertalen, zodat we zeker
weten dat we niet voor verrassingen komen te staan. Ook zullen we deze week starten met een
kleding beurs in Babócsa, onze aanhanger nemen we vol met kleding mee. Deze rit zullen ook de
medische hulpmiddelen mee gaan die we af gaan leveren bij het verpleeghuis in Kálmáncsa.
Kathy zal de kledingbeurs samen met dorpsgenoten voorbereiden en ruimte regelen.
We willen weer een bezoek brengen aan de gemeente in Pettend. Vorig jaar is de samenwerking
met deze gemeente tot stand gekomen. In december zijn we terug geweest en dit was een blij
Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl

Pagina 2 van 3 KVK. 51189860

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2016
6e jaargang nummer 1

weerzien. Inmiddels hebben we nu ook 2 x kleding in het dorp gebracht. In mei willen we bespreken
hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven.
Samenwerking in Hongarije
Inmiddels vinden vele spullen die we hier gekregen
hebben hun weg in zuid west Hongarije
Met het wegvallen van onze opslagmogelijkheden
in Hongarije hebben we de voorganger bereid
gevonden spullen bij hun op te slaan. Het is echter
niet de bedoeling dat er veel in de opslag terecht
komt maar dat het zo snel mogelijk uitgedeeld
wordt. Echter als je een heel mooi poppenhuis krijgt
voor school en deze hebben vakantie, dan moeten
we even wachten. Helaas konden we daardoor niet zelf het poppenhuis uitreiken maar inmiddels
hebben we bericht ontvangen uit Hongarije dat de school hier erg blij mee is. Het is fijn als we af en
toe speelgoed mee kunnen nemen, het voorgangersechtpaar weet altijd waar dit speelgoed het
beste naar toe kan.
Overig
We hebben inmiddels dankzij ons grote netwerk veel aanbod van kleding, medische hulpmiddelen
etc. hierdoor zoeken wij :
 Mensen die bereid zijn om met auto en aanhanger naar Hongarije te willen rijden om
spullen weg te brengen.
 Mensen die in het bezit zijn van een bestelbus of kleine vrachtwagen met trekhaak en deze
ter beschikking willen stellen.
We zijn zoals u kan lezen in deze nieuwsbrief gestart met maandelijkse financiële donaties aan een
aantal gezinnen i.v.m. de barre leefomstandigheden.
Wij zijn op zoek naar donateurs die een gezin financieel willen adopteren. Hierdoor kunnen wij
meerder gezinnen gaan ondersteunen.
Dankzij uw gebed en hulp op welke manier dan ook kunnen wij ons werk in 2016
voortzetten! Daarvoor onze dank!
Wij nodigen u van harte uit om onze website te
bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate met
nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl
Nieuwerkerk april 2016
Ton en Leny Hamoen
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