Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2018
8e jaargang nummer 2

Wij willen u met nieuwsbrieven op de hoogte houden
van alle ontwikkelingen. Bij deze het reis verslag
van oktober 2018. Ton Hamoen en Adrie Verwest
reisden samen naar Hongarije.

Ook dit keer veel leesplezier en reist u opnieuw met
ons mee?

Nederland.
Op veel verschillende dagen en momenten worden er op de boerderij (thuisbasis van de
stichting) kleding en schoenen, bedden en dekens, potten, pannen en soms een hele pallet
vol met gesorteerde kleding bezorgd. Al snel groeide de vierkante meters met spullen.
Deze hoeveelheid konden wij niet meer met camper en aanhanger vervoeren. Besloten is
om een verlengde sprinter te huren met trekhaak, om zo de spullen tocht in 1 keer weg te
kunnen brengen. Er is geen slaap mogelijkheid in zo`n sprinter, dus rijden we in 1 keer
naar Hongarije. Een tweede chauffeur is dan ook echt noodzakelijk. Gelukkig is Adrie
vrachtwagen chauffeur geweest en is rijden van lange stukken gewend. De planning was
Dinsdag laden en dan avond of nacht te vertrekken.
Echter was de verlichting van de huurauto defect. De ANWB werd er bij gehaald. Deze is
2 uur bezig geweest en kwam er
niet uit. Ons vertrek die avond
ging dus niet meer door. We
moesten de volgende dag eerst
naar een garage. Uiteindelijk
hebben we 16 uur vertraging.
Vol goede moed zijn we
Woensdag om 13:00 uur uit
Kerkwerve vertrokken met heel
veel kleding en andere
goederen.
Wij rijden om de beurt, 2 uur op en twee uur af. Al snel kwamen we in Duitsland een
omleiding tegen , dit blijkt de eerste te zijn want er volgen er nog 2. Uiteindelijk moesten
we totaal 120 km omrijden. Gelukkig reden we samen en hadden wij genoeg broodjes en
balletjes gehakt meegekregen van het thuisfront. Na deze vertragingen is het verder goed
gegaan. De tweede langere stop heeft ons goed gedaan. Heerlijke verse koffie gedronken
met een bruisend glas water. Even getankt en wat heen en weer gelopen. Het is inmiddels
ook Donderdag geworden. Nog 100 kilometer Slovenië en 125 kilometer Hongarije.

Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl

Pagina 1 van 6 KVK. 51189860

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2018
8e jaargang nummer 2

We zien er naar uit om onze vrienden weer te
ontmoeten. Tot onze verbazing was er een zeer slecht
begaanbare weg totaal opnieuw geasfalteerd. Dit
leverde ons meer dan een uur tijdswinst op. In plaats
van 30 tot 40 km per uur te kunnen rijden, konden we
nu gewoon 80 kilometer per uur !.
Onze vrienden waren aan het werk en dus niet
aanwezig. Bij een zus van deze familie hebben we
heerlijk gegeten en koffie gedronken. Ze was enorm
verrast dat wij juist bij haar langs kwamen. na een kort
gesprek over het evangelie, wat echt belangrijk is in
ons leven. We hebben voor hun mogen bidden en
danken .
Vervolgens zijn we vertrokken naar het voorgangersechtpaar , het adres waar we een
paar nachten zullen slapen. Het was een heerlijk en hartverwarmend weerzien. De grote
aanhanger word in hun tuin geparkeerd.
Trots word de welkom maaltijd op tafel gezet. Na heerlijk te hebben genoten van alle
Hongaarse lekkernijen hebben we ons programma voor de komende dagen met elkaar
gedeeld. Om 16:00 uur zijn wij de auto met kleding en bedden in Nyugotszenterzsébet
gaan lossen. Dit dorp gaan we het komende jaar een project starten . Een nieuwe plek
waar wij als stichting iets willen betekenen onder de allerarmsten. Het dorp ligt op een
heuvel tussen Szigetvár en
Pécs. Ver van de weg af in de
bossen. Verschillende
weggetjes zijn alleen van
grind en enorm stoffig om
door te rijden. De weg zit
vol met kuilen en
laaghangende takken. Met de
camper is deze weg niet te
rijden. De armoede is zeer
groot in dit dorp waar voornamelijk Roma gezinnen wonen. De huizen zijn zeer vervallen
Er is grote werkeloosheid, geen geld, geen uitzicht op iets positiefs. In overleg met de
burgemeester (die alles nog beslist) mochten wij de kleding en spullen afleveren in het
kultúrházba(cultuurhuis). De burgemeester gaat de kleding onder de bevolking uitdelen.
Ervaring van eerder gebrachte kleding is dat er onderling veel ruzie en vechtpartijen
waren en dat wil men nu voorkomen. Wij vinden dit een prima oplossing.
Kachels
Nadat wij de kleding hadden afgeleverd zijn we terug gegaan naar Nagydobsza om daar 6
zaagselkachels op te halen en vervolgens weg te brengen naar 6 verschillende gezinnen in
Nyugotszenterzsébet. Nadat we de adressen hebben ontvangen van de burgemeester,
hebben we de kachels persoonlijk overhandigd. We hebben schrijnende situaties gezien.
In mei 2019 hopen we deze gezinnen ook allemaal een (kinder) bijbel te mogen
overhandigen. Deze 6 kachels is het resultaat van ons kachelproject .Diverse sponsors het
afgelopen jaar hebben dit mogelijk gemaakt . Wat fijn dat deze gezinnen het deze winter
warm hebben.
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We hebben nog persoonlijk contact gehad met een
weduwnaar, twee maanden geleden overleed plotseling zijn
vrouw. Er was geen geld om haar te begraven. Vanuit
Hongarije kwam de vraag of wij als stichting iets konden
betekenen. De begrafenis kost omgerekend in euro`s ongeveer
900 euro. In die zelfde week kreeg de stichting een bijzondere
gift die hiervoor gebruikt mocht worden en nog 100 euro
voor de weduwnaar om eten en drinken te kopen. Als de nood
hoog is, is de redding nabij. God heeft voorzien.
Ik ging geschokt door de dingen die we hadden meegemaakt
die dag terug naar onze slaapplaats in Nagydobsza. Daar
aangekomen waren Adrie en ik zo moe dat we bijna in slaap
vielen bij de koffie. Wij hebben God gedankt voor zijn
bewarende hand en de mogelijkheden om deze mensen te
mogen helpen. We zijn bijna direct in slaap gevallen.
Vrijdag
De volgende dag begonnen we weer met de bijbel en met gebed. Daarna hebben we het
echtpaar waar we in huis waren kleding en spullen gegeven die nodig waren. De kasten en
koelkast waren leeg, eten wordt uit de mond gespaard voor de gasten. Gelukkig hebben
we ervoor kunnen zorgen dat niet wij maar de kinderen het eten wat er was heeft
opgegeten. Wij hebben hum meegenomen naar de stad en hebben boodschappen gedaan.
Zoals psalm 81 zegt in vers 11. Open je mond en vraag het aan God. We hebben ze
regelmatig aan moeten moedigen om voldoende boodschappen te pakken in de winkel. Zo
zijn we wel drie keer de winkel rond geweest. Heel dankbaar en blij sprak hij op de terug
weg naar huis over het feit dat hij eindelijk zijn geliefden thuis iets kon geven. Dat hij het
zeer zwaar vond om zo arm te zijn. Maar zei hij, omdat ik God ken ben ik rijker dan de
rijkste man op aarde die hem niet kent. Een mooi getuigenis uit een oprecht hart.
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Zaterdag zouden wij een kledingbeurs houden in Zádor. Om te zien of de voorbereidingen
wel gedaan waren bezochten we een familie in Zádor. Met enige moeite kregen wij te
horen dat de beurs buiten was en niet binnen. Dat was geen probleem want het was nog
steeds warm en droog. Met een gerust gevoel konden we verder. Hier en daar nog wat
bezoeken afgelegd. Veel verhalen gehoord en toch ook een lichte verbetering gezien bij
mensen die regelmatig wat werk hebben gehad.
Kindertehuis Barcs
Nu nog een afspraak bij het kinder tehuis in Barcs. Daar mochten we een kort gesprek
hebben met de Directie i.v.m. eventueel nieuw project 2019.
In Nederland kregen wij een telefoontje van iemand die vroeg of
wij eventueel een meer jaren project hadden voor arme mensen
die hulp nodig hadden. Ze zijn een grote groep bouwlieden die
1 week van hun vakantie geven om in Hongarije mensen te
helpen. Zo hebben zij rondom Budapest een project gehad waar
ze bijvoorbeeld een hele gaarkeuken hebben aangelegd. Hun
project loopt ten einde en ze zijn op zoek naar iets nieuws. Ik
dacht meteen aan het kindertehuis maar ook aan het
verpleeghuis. Zodoende een eerste gesprek met de directie.
Tijdens dit gesprek geeft de directie unaniem aan dat ze graag
een nieuwe centrale keuken willen. Dit gaan we onderzoeken.
Ton en Leny gaan binnenkort met het vliegtuig naar Budapest
om kennis te maken met die grote groep bouwlieden. De groep
is dan hun project aan het afronden. Met een paar mensen gaan
we dan in Barcs kijken en opnieuw in gesprek met directie of dit
voor volgend jaar een project kan worden of niet. Laten we
bidden en hopen dat we ook dit kindertehuis waar ongeveer 120
kinderen leven, kunnen helpen aan een professionele keuken zodat ze ook op een
verantwoorde manier het eten kunnen bereiden en uitdelen.
Wij blijven ons verwonderen over de dingen die we als stichting mogen meemaken. Het
wordt steeds duidelijker dat het niet de stichting is, maar de hand van God die alle dingen
bestuurd. Als de groep besluit om de vraag van de directie positief te beantwoorden zal ik
de volgende keer deze groep aan u voorstellen. Dat lijkt ons de juiste weg.
Zaterdag
Deze dag gaan we de kledingbeurs in
Zádor houden. De trailer zit vol met
kleding. Er is ook veel nieuwe
kleding bij vanuit een outlet winkel.
Fantastisch om ook dit weg te mogen
geven. Veel nieuwe gebreide
kindertruien en sjaals voor de winter
mogen we ook uitdelen. Kortom er
zullen veel mensen blij zijn met hun
nieuwe kleding. Wij hebben zo`n twee uur uitgetrokken om de kleding te sorteren. Over
tafels en stoelen wordt alles uitgestald. De mensen staan al een uur voor aanvang van de
kledingbeurs in rijen te wachten. Verschillende gasten wilde al vast beginnen met kleding
Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl

Pagina 4 van 6 KVK. 51189860

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2018
8e jaargang nummer 2

uitzoeken voor dat het 13:30 uur was.
Het is een van de rustigste kledingbeurzen geweest tot nog toe. Iedereen was enthousiast.
Ze hebben echt kleding gepast en aan elkaar doorgegeven. Het verliep keurig en er was
voldoende kleding over om een derde kledingbeurs te houden.
Deze kledingbeurs hebben we gehouden bij de kerk in Pettend.
Na de kledingbeurs zijn we terug gegaan naar Nagydobsza daar hebben we alles klaar
gemaakt voor vertrek naar Nederland. Heerlijk gegeten met de familie en daarna nog een
prachtige ontmoeting in Kisdobsza. Een familie met vijf kinderen die het echt goed
hebben. Vader werkt al jaren en moeders doet van alles, naast haar taak als moeder, om
de financiën op peil te houden. Dit zijn geen Roma mensen maar Hongaren. Sterk
verlangend naar het evangelie hebben we daar mogen getuigen van Jezus Christus en al
zijn werk. Na met elkaar gebeden te hebben en elkaar gezegend, was het al snel laat
geworden. Dankbaar voor deze mooie contacten is deze zaterdag ten einde gekomen.

Zondag
Om 14:00 uur is de kerkdienst. Er waren deze keer veel
mensen aanwezig.
Iedereen die de kerkdienst bijwoonde mocht deze keer na de
kerkdienst kleding uitzoeken. Het was een mooie dienst. Veel
tijd voor gebed, zingen en preek. We mochten met de mensen
die dit wilden persoonlijk bidden. Niemand van de
aanwezigen bleef zitten. Het was een gezegende tijd in de
kerk. God is goed. Hij geeft precies wat nodig is op het juiste
moment.
Na de dienst zijn we met lege trailer en auto terug gegaan
naar ons dorp Nagydobsza.
De laatste spulletjes hebben we in de auto gezet. Het afscheid
was deze keer moeilijk. Waarom weet ik niet maar het was
zwaar. De vele moeite die we gezien hebben bij dit gezin is
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misschien wel het achterliggende gevoel. We bidden en hopen op een goed weerzien in
mei 2019. Om 19:00 uur zijn we vertrokken richting Nederland. Hopend op een snellere
terugreis dan de heenweg. Toch werden we nog omgeleid bij 1 tunnel in Oostenrijk. Nu
we leeg waren konden we sneller rijden. Om 16:45 uur waren we weer in Kerkwerve.
God heeft voor alles gezorgd. Hem komt toe alle dank en eer.
We hopen in mei 2019 weer naar Hongarije te gaan . We blijven bidden voor de
omgeving waar we werkzaam mogen zijn. We danken voor de vele zegeningen ook
financieel die we als stichting dit jaar hebben mogen ervaren. Ook de nieuwe
ontwikkelingen en projecten hebben uw gebed nodig. Doet u mee?
Dringende oproep voor hulp
Het kultúrházba (soort
dorpshuis)hebben wij beloofd op
te gaan knappen in mei 2019
Het dorpshuis is nu totaal leeg.
Geen tafels en stoelen. Geen
speelgoed maar ook geen
internet. Wij willen graag voor
de 65 kinderen die daar wonen
een plek creëren van rust en
ontspanning, maar ook dat ze elkaar gaan ontmoeten en leren om met elkaar te spelen.
Daar hebben wij hulp bij nodig. Mensen die zorgen voor geld. Mensen die 1 week
vakantie willen opgeven om te komen helpen met schilderen, stukadoren, vloeren
repareren, etc. Ook zoeken wij stapelbare stoelen maar ook tafels en speelgoed zonder
batterijen. Wie helpt mee? U kunt contact opnemen per mail via
info@hartvoorhongarije.nl of telefonisch : 06 51 24 70 40
Graag horen wij van u in welke vorm u ons kan helpen of mee wil naar Hongarije om te
helpen Het zou ook mooi zijn als er in die week mensen zijn die zich in willen zetten
voor een sport en spel dag(en).samen met de kinderen uit het dorp.
De week is gepland van maandag 27 mei 2019 tot en met zaterdag 1 juni 2019

Wij nodigen u van harte uit om onze website te
bekijken, deze wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe
informatie.
www.hartvoorhongarije.nl
Namens het bestuur
Ton en Leny Hamoen
Kerkwerve november 2018
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