Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2016
6e jaargang nummer 3

De derde nieuwsbrief van 2016. Dankbaar kijken we terug op het
eerste half jaar van 2016. Eens per kwartaal proberen wij u met een
nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Nieuw Bestuurslid
We mogen een nieuw bestuurlsid verwelkomen. Veronique Vink.
Hiermee is het bestuur van de stichting compleet en de laatste vacature ingevuld. We zijn blij met
de versterking en heten Veronique van harte welkom .
Reis naar Hongarije augustus 2016
Zwaar geladen met allerlei materialen vertrokken naar Hongarije . 3 lange dagen en veel in de file
staan, deze keer . Hoog zomer en zwarte zaterdag deden hier geen goed aan. Zaterdagochtend
aangekomen in Hongarije , plekje gezocht op de camping en de spullen in en uitgeladen die
zondags mee moesten naar Pettend. Veel kleding hebben we in Pettend af kunnen geven en
vooral ook veel schoenen. Verder blijkt er veel strijd te zijn in het dorp tussen christenen en niet
christenen. Hierdoor was er zelfs geen dienst op zondag . We hebben veel mensen gesproken en
gaan nu kijken hoe we deze gemeente als stichting ook blijvend kunnen ondersteunen. We zijn
hierover in contact met het hoofd van de zigeunergemeenschap en vragen uw gebed hiervoor.
Project kindertehuis
Maandag zijn we gestart om in het kindertehuis te inventariseren wat er nodig is om een aantal
slaapkamers, een eetkamer en een huiskamer op te knappen . Samen met directie en een
medewerker die Engels sprak hebben we het
boodschappenlijstje opgesteld . Dinsdag op stap om alle
materialen aan te schaffen. Nu is dit niet zo eenvoudig als in
Nederland. Of er is onvoldoende op voorraad of het is er
helemaal niet en de volgende winkel is minimaal 80 km
verderop. Vrijdag hebben we gelukkig alle materialen binnen.
Zaterdag naar het kindertehuis waar we gedurende de
klusperiode van het gasthuis gebruik mogen maken wat ze
speciaal voor onze komst hebben opgeknapt. In de loop van
de dag komt iedereen veilig aan in Hongarije aan. Zondag met
elkaar naar de diens tin Pettend en maandag starten we met
de klus. Heel de week is er hard door jong en oud gewerkt en 4
slaapzalen, 2 gangen, een eetkamer en woonkamer hebben
werkelijk een metamorfose ondergaan . Er zijn schitterende
muurschilderingen gemaakt door de jeugd , zo is er een
Holland kamer, een jungle kamer en een voetbal kamer.
Katalin Balogh die we als stichting ondersteunen met financiën
voor haar studie is heel de week aanwezig geweest om te
tolken.
Op zaterdag zijn we ter afsluiting van het project uitgenodigd
bij de fam Balogh waar ze ons willen laten proeven van de
Hongaarse goulash.
Deze week zijn er vriendschappen gesloten , hebben jong en
oud ervaren hoe op korte afstand de zorg wel heel anders
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geregeld is als in Nederland en er grote armoede is. Maar hebben we ook ervaren hoe we met
weinig een groot verschil kunnen maken. Alle dagen hebben we 3 maaltijden aangeboden
gekregen van het huis. Maandag was er een feestdag in het kindertehuis en zijn we speciaal
bedankt , alle groepen hebben iets ingestudeerd en mooi om te zien hoe hier de liefde voor elkaar
tot uitdrukking komt. We kijken terug op zeer gezegende tijd. En een geweldig resultaat.
Maandagmiddag is iedereen zijn eigen weg gegaan ,de een naar huis en de ander nog op vakantie.
Zelf zijn we naar een camping in Hongarije gegaan en zijn we nog op bezoek geweest bij een
aantal gezinnen , we hebben nog materialen afgeleverd bij het tehuis in kálmáncsa en hebben we
honing gekocht voor de markten in november en
december. Ook hebben we een gezin bezocht waar we
eerder die week langs zijn gereden . De man is ernstig
ziek en ligt buiten onder de bomen omdat het huis in te
slechte staat is , we hebben hier kleding , beddengoed en
een ruggensteun achter kunnen laten. Diep geraakt om te
zien hoe mensen hier in
grote armoede leven en
geen geld hebben om
medicijnen te betalen als
ze ziek zijn, Fijn om dan
in ieder geval te kunnen
zorgen dat er warme
kleding is, voor als het
straks koud is. Een centrifuge hebben we daar ook achtergelaten.
Studie :
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 1 van onze studenten, Michi Balogh is geslaagd.
Hiermee stopt zijn financiële ondersteuning. Wat is het mooi om dan te zien dat er direct een
nieuwe aanvraag is. Krisztina Kovacs hebben we onze financiële steun toegezegd zodat ook zij nu
kan gaan studeren, Hierbij stelt Kriszti Kovacs zich voor en elke drie
maanden zal zij vertellen over de voortgang van haar studie :
Mijn naam is Krisztina Kovacs en ik ben 21 jaar oud. Ik ga al 6 jaar
naar de kerkelijke gemeente in Szigetvár. Ik heb de bijbel leren
kennen op de lagere school (het is een soort les over religieuze
opvoeding). Deze lessen werden gegeven door de voorganger en zijn
vrouw en zo ben ik in de kerk terecht gekomen en tot geloof gekomen
Ik heb Jezus leren kennen en die heeft mijn pijn weggenomen. en zo
ben ik een nieuw persoon geworden
Nu ga ik studeren aan het College voor twee jaar. Ik studeer pastorale psychology. Mijn doelen
zijn met deze school om meer over God en de Bijbel te leren kennen en beginselen van de
psychische zorg zodat ik deze kan gaan geven aan andere mensen.
Dus ik grijp dit moment aan om u te bedanken . door uw financiën kan ik de reiskosten betalen
om naar school te gaan zou graag dit moment om u te bedanken. Anders was het niet mogelijk
voor mij om deze studie te doen . Ik heb onvoldoende financiën om het openbaar vervoer te
betalen .
God zegene u!

Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl

Pagina 2 van 4 KVK. 51189860

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2016
6e jaargang nummer 3

Godsdienstonderwijs lagere school
Fam Ghinter geeft les op 7 lagere scholen , op al deze scholen
geven zij belangeloos godsdienstonderwijs . Dit jaar hebben ze
250 kinderen waar zij les aan geven en graag wilden zij een
nieuwe lesmethode aanschaffen.
Elk jaar betalen we vanuit de stichting de lesmaterialen en na
overleg hebben we
toestemming gegeven
om deze methode aan te schaffen. Elk kind heeft zijn eigen
werkboek
, de methode is Bijbelgetrouw en duidelijk met mooi
beeldmateriaal. Inmiddels zijn voor alle klassen
werkboeken en lesboeken aangeschaft. Fijn dat we op
deze manier ook bij kunnen dragen aan evangelisatie in de
hele regio
Huidige acties in Hongarije
Op dit moment is fam. Ghinter zeer actief aan de
slag in Hongarije.
Zo hebben ze namens de stichting een rolstoel
gebracht bij een jongeman die wel een rolstoel
heeft in Pécs waar hij op school zit, maar thuis
geen rolstoel heeft

Er zijn weer kinderkampen georganiseerd waar 45
kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud een fijne
week met elkaar beleven. Dit zijn kinderen uit
arme gezinnen. Van maandag t/m vrijdag doen ze
elke dag spelletjes , zingen ze met elkaar , krijgen
ze bijbel les . De kinderen komen van 3 scholen
waar fam. Ghinter de bijbelles geven

Ook het uitdelen van voedselpakketten is al
begonnen
Fam. Ghinter hebben een grote aanhanger vol eten
gehaald ,deze staat klaar om verdeeld te worden
over pakketten en daarna uitgedeeld onder de
allerarmsten .
.
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Kledinginzameling
We zijn blij en dankbaar dat er een toename is van donatie van kleding, materialen en goederen.
(verder te noemen: spullen) Hierdoor kunnen we meer mensen in Hongarije helpen. Dit brengt
uiteraard ook meer werkzaamheden met zich mee, waardoor we hebben besloten dit anders te
gaan organiseren. We zullen vanaf nu voorafgaand aan een transport een inzamelingsactie houden
waarbij iedereen zijn/haar spullen kan brengen naar het Dorpshuis in Nieuwerkerk. Daar zal een
groep vrijwilligers ons helpen met het uitzoeken , sorteren en laden van de spullen, zodat het direct
klaarstaat voor transport. In de winter kunnen we geen spullen meer aannemen, omdat er door
weersomstandigheden geen transporten kunnen plaatsvinden. De eerste inzamelingsactie staat
gepland op Vrijdag 31 maart en Zaterdag 1 april 2017. Er zal een mailing opgestart worden
waarin iedereen die dit wil op de hoogte gehouden wordt van de inzamelingsacties. (data/tijd,
benodigde materialen etc.) Wilt u een mailtje sturen naar lianneverwest84@gmail.com als u deel
wilt nemen aan deze mailing? Ook als u ons wilt helpen als vrijwilliger op bovenstaande data dan
horen wij dat graag!
Markten :
Om onze activiteiten in 2017 ook weer te kunnen bekostigen staan we weer op diverse markten
Op deze markten verkopen wij Jam, cadeauartikelen, honing uit Hongarije , speelgoed enz. enz.
We nodigen u van harte uit om een van deze markten te bezoeken
hiervoor
Datum van de markten:
18 november van 14.00-21.00 uur
19 november van 10.00-16.00 uur Goede Doelen markt Zierikzee in het MFC in Zierikzee
26 November van 10.00- 16.00 uur Markt van Hoop in de Magdalenakerk in Goes
16 en 17 december Kerstmarkt in Dordrecht , hier staan we binnen bij lunchroom
Den Witte Haen Groenmarkt 19
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 en deze ter
beschikking willen stellen .
Wij zijn op zoek naar donateurs die een gezin financieel willen adopteren. Hierdoor kunnen wij
meerder gezinnen gaan ondersteunen.
Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze
wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl
Nieuwerkerk oktober 2016
Ton en Leny Hamoen
Namens het bestuur Hart voor Hongarije
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