
Afgelopen 23 mei 2019 zijn wij Naomi, Jacqueline en Daphne(3 zussen) een weekje met Ton en Leny 

mee geweest naar Hongarije.  Ons doel daar was voedselpakketten en kleding uit delen, en 

daarnaast het evangelie. De maanden vooraf hebben we geld ingezameld, we hebben rookworsten, 

macaroni en vis verkocht. Daarnaast werden we gesponsord door Jumbo Schot, Pieper groente en 

fruit, Kuub Makelaars en onze gemeente Hervormd Bruinisse. Ook hebben heel veel vrienden en 

familie ons financieel gesteund zodat wij de voedselpakketten konden financieren. Wij kenden Ton al 

en toen hij vertelde over de stichting Hart voor Hongarije (die hij samen met zijn vrouw Leny heeft), 

waren wij hier zo door geraakt dat we besloten om mee te gaan. 

Van te voren denk je ongeveer te weten wat je daar zult aantreffen. Niets van dat is waar. De eerste 

dag dat we daar waren, zijn we met de aanhangwagen van hen, met elkaar naar de winkel gegaan. 

                               

Daar hebben we karren vol met boodschappen geladen, en dit vervolgens geladen in de 

aanhangwagen. De producten die in het voedselpakket zaten waren melk, bloem, suiker, meel, olie, 

worst, wortelen, aardappelen, uien, pasta en rijst.  

 

 

 

 

 

 



Nadat we de boodschappen hadden gedaan, hebben we 80 tassen gevuld. We mochten dit allemaal 

doen in de tuin van de voorganger van de gemeente waar Ton en Leny al jaren komen. Tijdens dit 

werk, kwam er een buurvrouw om een luier vragen aan de vrouw van de voorganger. Al snel 

begrepen we dat dit regelmatig voorkomt, mensen hebben dan geen geld om luiers te kopen. Deze 

zijn namelijk erg duur. We hebben luiers gekocht voor dit gezin, en zijn dit gaan brengen. Toen we bij 

dit gezin aan kwamen  bleek al gauw hoe arm ze daadwerkelijk waren. We raakten met elkaar in 

gesprek, in dit gezin woonden er drie jonge vrouwen 

met zes  kleine kinderen in dit huis of zeg maar gerust 

krot. Één van de vrouwen vertelde dat ze ernstig ziek is 

en binnenkort zou  sterven. Dit omdat er geen geld is 

voor een behandeling of medicijnen. Ze vroegen of we 

met hen wilden bidden, daar stonden we dan aan het 

hek met deze bijzondere vrouwen en kleine peutertjes 

die in hun blote kontjes rond liepen. We hebben 

huilend staan bidden.  Dit maakte enorm veel indruk op 

ons, wat een armoede!  

De eerste dagen hebben we ons vooral bezig gehouden, met het uitdelen van voedselpakketten en 

kleding. Van te voren wisten we waar we moesten zijn, er ging iemand met ons mee die ons hielp 

met het uitdelen. Per huis bekeken we wat er nodig was aan kleding. Ook deelden we speelgoed uit 

voor de kinderen. Tijdens deze bezoeken stond het evangelie centraal, we vroegen aan de mensen of 

ze Jezus kenden. Vaak was dit wel het geval, we zongen een lied of lazen een stukje voor uit de 

kinderbijbel die we vervolgens aan hun gaven. We eindigden altijd met een kringgebed. Dit alles 

heeft enorm veel indruk op ons gemaakt. We kwamen in huizen - krotten, waar de ene situatie nog 

schrijnender was dan de andere. Mensen die werkelijk bijna niets hebben om te overleven, die op 

een paar vierkante meter met een groot gezin leven. En daar sta je dan, twee uurtjes vliegen vanaf 

Nederland naar Hongarije. Het besef dat wij het zo enorm goed hebben, en dat hun situatie zo 

uitzichtloos is.  En al die lieve kleine kindertjes, die eigenlijk geen toekomst hebben. Dit raakte ons 

heel diep..  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het uitdelen van de 

voedselpakketten, zijn we ook naar het 

kindertehuis geweest. Ton en Leny 

hebben al veel betekend voor dit 

kindertehuis, en zullen deze zomer zich 

weer inzetten om de 

leefomstandigheden van deze mensen 

te verbeteren. We werden daar 

ontvangen met een feest. We hebben 

tijdens dit feest de kinderen vermaakt 

met schmink, ballonnen en  stoepkrijt. 

Ze genoten enorm van onze aandacht. 

We kregen een rondleiding door het 

tehuis en spraken met de medewerkers 

van dit tehuis. Het personeel gaf aan 

dat ze handen te kort hebben om goede 

zorg en aandacht te kunnen geven. Dit 

bezoek was voor ons  heel heftig. Al die 

mensen, van baby´s tot aan 

volwassenen zonder ouders.  Het besef hoe groot het contrast met de gezondheidszorg in Nederland 

is, dat is niet te bevatten.  

Verder hebben we tijdens deze reis een kerkdienst bijgewoond in de tuin van de voorganger, dit was 

een bijzondere mooie dienst waarin we liederen met en  vóór elkaar hebben gezongen.  Na afloop 

vroegen de mensen die aanwezig waren, of ze wat te eten voor ons mochten maken. Iedereen ging 

aan de slag voor ons, om wat lekkers op tafel te zetten. Het was mooi om te zien dat ze met zo 

weinig zulk lekker eten kunnen maken.  De gastvrijheid is enorm groot, ondanks dat deze mensen 

bijna niks hebben, zullen ze er alles aan doen om jou in de watten te leggen.  

Het was een hele bijzondere gezegende reis. Het vertrouwen in God dat deze mensen hebben is 

enorm groot. Daar kunnen wij nog wat van leren.  



Wat hebben we een respect voor Ton en Leny, die zich met hart en ziel inzetten voor de stichting 

met alle liefde die ze in zich hebben. We danken hun met heel ons hart dat we deze kans hebben 

gekregen om dit met hun samen te beleven, en zullen deze reis nooit vergeten. We hopen in de 

toekomst, nog een keer terug te keren, om opnieuw ons steentje bij te dragen. 

Lieve Ton en Leny bedankt dat we mee mochten. Wij zijn bijzonder blij dat we hebben mogen zien 

dat jullie in alle vertrouwen en vanuit de liefde van de Heere Jezus je zo mogen inzetten voor die 

ander. Wij wensen jullie Gods zegen toe met jullie werk daar. God bless you! 

Jacqueline, Daphne en Naomi.  

 


