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Gestopt 

We zijn definitief gestopt met 
kleding transporten! In verband 
met oplopende kosten en we 
merken ook dat we een dagje 
ouder worden :-)  

Uw hulp voor het nieuwe jaar 

• We vragen ook het komende 
jaar om uw steun en gebed!  

• We hebben weer veel geld 
nodig voor de projecten. 
Misschien heeft u een leuk 
idee voor een actie om geld 
in te zamelen of wilt u zelf 
een actie organiseren? 

• Misschien wilt u ons team 
versterken met het werk wat 
nodig is in Nederland achter 
te schermen? 

• Of misschien wilt u donateur 
worden? 

Dan hopen we van harte dat u 
contact met ons opneemt via: 

 www.hartvoorhongarije.nl 

 

Stichting  

Hart voor Hongarije 
NIEUWSBULLETIN  

2019 was een mooi jaar: 

3 projecten:  

- Voedselpakketten in mei met 3 dames uit Bruinisse en 2 
mannen uit Hammond  

- Evangelisatie samen met jeugd met een opdracht in juli  

- Verbouwing kindertehuis met de bouwvakkers uit IJs-
selmuiden  

Er is veel werk verzet om geld in te zamelen, zoals  de  
verkoop van allerlei Hollandse en Hongaarse spullen op 
o.a. markten en de verkoop middels diverse acties van 
macaroni, rookworst en oliebollen. Er was bijvoorbeeld ook 
een autowas  actie.  

Op de site bij tabblad “nieuws” staan van elk project foto’s 
en een verslag, leuk om te bekijken!   

Iedereen hartelijk bedankt voor alle hulp, financiën 
en   zeker ook het gebed !   

 

 

2020 we zien uit naar: 

De volgende projecten: 

- voedselpakketten  

- de mannen uit IJsselmuiden gaan de 2e keuken en bad-
kamer van het kindertehuis renoveren. 

- ons doorlopende kachel– en houtproject.  

Verder gaan we natuurlijk door met evangelisatie en de 
bezoeken aan het verpleeghuis en kindertehuis en inven-
tariseren wat daar nodig is. Daarnaast gaan we door met de 
individuele hulp aan de allerarmsten met bijvoorbeeld een 
baby uitzet.  

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020 !  

Het bestuur van Hart voor Hongarije   


