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Doel van de stichting
Aanleiding en achtergrond
Stichting Hart voor Hongarije is opgericht in 2010. De initiatiefnemers zijn fam.
Verschoor en fam. Hamoen. Na een aantal keren in zuid west Hongarije te zijn
geweest en geconfronteerd te zijn met de armoede in de dorpen van zuidwest
Hongarije is het initiatief ontstaan om op kleine schaal in het zuid westen iets aan
deze armoede te gaan doen met als uitgangspunt de liefde van Jezus uit te dragen.
Fam Verschoor zal vanuit Hongarije de projecten leiden en Fam Hamoen zal vanuit
Nederland de activiteiten coördineren
We willen de arme bevolking bemoedigen met het evangelie van Jezus Christus.
Naast deze vorm van hulp willen we de vele armen in Hongarije en daarbij in het
bijzonder ook de Roma zigeuners helpen. Vooral de mensen die in bittere armoede
leven en weinig of geen hulp ontvangen.
Hongarije maakt inmiddels deel uit van de EU. Toch is het wat voorbarig om te
denken dat de armoede nu opgelost is. De werkeloosheid is er groot,
vervoersmogelijkheden minimaal en velen hebben een zeer armoedig bestaan. Er is
nog steeds grote armoede in de buitengebieden, die in de grote steden niet zichtbaar
is. Er zijn veel bouwvallige woningen waar mensen wonen onder mensonwaardige
omstandigheden. Ons werkgebied is Zuid West Hongarije, op dit moment werken we
vanuit Zador, Szigetvar, Dravatamasi,Kastelyosdombo,Kalmancsa,Babosca
Doelstelling
De Stichting “Hart voor Hongarije” heeft ten doel het bieden van tijdelijke en
structurele hulp in geld en/of goederen aan de mensen in Hongarije.
Het uitgangspunt is het evangelie van Jezus Christus, waaruit de naastenliefde
voortvloeit en voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Ons eerste en primaire doel is zorgen voor verspreiding van het evangelie door
middel van (kinder)Bijbels.
Onze tweede doelstelling is het verbeteren van de leefomstandigheden door kleding
en of hulpmiddelen De stichting heeft geen winstoogmerk.
Hongarije is een land dat uw en onze hulp hard nodig heeft, ouderen hebben weinig
opleiding.
Kinderen kunnen ouders het evangelie doorgeven vanuit de (kinder)Bijbels.
Hart voor Hongarije biedt hulp aan Hongarije vanuit diverse plaatsen. Onze
Hongaarse contactpersonen wonen samen met hun gezin in Hongarije, hebben een
groot netwerk en vanuit deze contacten werkt de stichting Hart voor Hongarije aan
evangelisatie en praktische hulp in Hongarije
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Stand van zaken
Na een aanloopperiode is de stichting in 2010 met een aantal projecten begonnen, er
is een rekening geopend bij de ABN Amro bank in Nieuwerkerk. Er is een website
gerealiseerd en contact gelegd met diverse burgemeesters van verschillende dorpen
in zuidwest Hongarije om de behoefte te inventariseren
Van voor wat vooruitgang in deze lidstaat van de EU betreft, is het beeld tot nu toe
nogal wisselend. Het ‘vrije ondernemerschap’ heeft nauwelijks
ontplooiingsmogelijkheden; voor de gewone burger, niet gewend zelf initiatieven te
nemen, zal het nog minstens een generatie duren voor er van verbetering van zijn
sociaaleconomische situatie sprake is. Het overheidsbeleid met betrekking tot
kerken, christelijke organisaties en stichtingen lijkt zich voornamelijk te richten op het
korten van subsidies. Dat rechtvaardigt, evenals voorgaande jaren, de conclusie dat
veel christelijke gemeenten, voorgangers, scholen en instellingen voor dienst en
hulpverlening het nog jaren moeilijk zullen hebben. In grote delen van het land is er
armoede en werkloosheid. Onze hulp blijft daarom gericht op evangelisatie onder
niet- christenen, scholen, verbeteren van leefomstandigheden en christenen die met
eigen middelen niet of onvoldoende in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien
en/of de taken waarvoor ze staan verantwoord uit te voeren.
Projecten vanaf februari 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
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Evangelisatie, kinderbijbels etc.
Opleidingen
Leefomstandigheden, kleding, rolstoelen, inventaris etc.
Voorgangers echtpaar Szigetvar
Auto met aanhanger
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Evangelisatie
Stichting hart voor Hongarije zet zich o.a. in voor het organiseren van
openluchtdiensten. Bijbelonderwijs op scholen, uitdelen van (kinder)Bijbels en zorgt
voor financiële middelen om het poppentheater wat ingezet wordt als evangelisatie
middel, te onderhouden. Ook het aanschaffen van voldoende geschikte kinderbijbels
is een gebedsonderwerp. Er zijn vaak onvoldoende Bijbelgetrouwe (kinder) Bijbels
beschikbaar. Graag willen we deze Bijbels aanschaffen maar ook laten drukken in
Hongarije om zo de economie te stimuleren
Begroting
Bijbels
Kinderbijbels > 12 jr.
Kinderbijbels < 12 jr.
Bijbels
Entertainment
Kosten vervoer
Totaal

aantallen
50
50
20

120

Gemiddelde
kosten
11€
7€
11€

Gemiddelde
kosten per jaar
550€
350€
220€
150€
200€
1470€

Er zijn geen vaste donateurs voor dit project, donateurs kunnen aangeven welk
project zij willen ondersteunen. Bij onvoldoende financiële middelen wordt het
bekostigd vanuit de post algemene giften.
Huidige stand van zaken
Op dit moment werkt een voorgangerechtpaar in Szigetvár en omstreken op een
aantal scholen waar zij godsdienstonderwijs geven, Materialen voor deze lessen
worden niet bekostigd Het echtpaar geeft jaarlijks aan de stichting door hoeveel
Bijbels er nodig zijn om onderwijs te kunnen geven.
Bij het afronden van het basisonderwijs krijgen de kinderen een Bijbel mee naar huis
Vanuit diverse evangelisatie projecten worden incidenteel ook( Kinder) Bijbels
uitgereikt
Projectactiviteiten toekomst
Het voortzetten, uitbreiden en verbreden van activiteiten. Meer scholen waar
onderwijs gegeven kan worden en meer Bijbels uitgereikt worden in zuidwest
Hongarije
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Opleidingen
Achtergrond
Onderwijs in Hongarije is in principe gratis en voor iedereen toegankelijk. Een vervolg
opleiding wordt ook volledig betaald exclusief vervoerskosten Hierdoor is deze
opleiding lang niet voor iedereen toegankelijk.
Een universitaire studie kost veel geld en kan lang niet door iedereen worden
bekostigd.
Opzet project
Stichting hart voor Hongarije wil er voor kiezen een aantal mensen de kans te geven
om een vervolgstudie of universitaire opleiding te volgen d.m.v. een kleine
maandelijkse bijdrage of een bijdrage in de vervoerskosten. De maandelijkse
bijdrage zal ongeveer 20€ per maand zijn en ondersteuning in natura (kleding en/of
een fiets) Van de vervoerskosten worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed door
het inleveren van bonnen. Deze ondersteuning is individueel en zal elke keer ter
beoordeling van de stichting starten. Het is belangrijk dat de stichting kan garanderen
dat er ieder jaar ook daadwerkelijk genoeg geld is, zodat er continu voldoende
financiën zijn om het project draaiende te houden.
De keuze op welke manier er een bijdrage wordt geleverd ligt bij de donateur.
Dit leidt tot een aantal mogelijkheden
 Een donateur kan er voor kiezen om een vast bedrag per maand te sponsoren
 Een donateur kan een scholier sponsoren
 Een donateur kan voor vervoerskosten of opleidingskosten kiezen
Uiteraard is het ook mogelijk het project eenmalig of periodiek, met een willekeurig
bedrag te ondersteunen. Betalen kan door bankoverschrijving.
Daarnaast willen we dit jaar 2 jonge mensen de kans geven een vervolg en /of
universitaire studie te volgen door een (deel van) de studiekosten te betalen.
Hierdoor is er een mogelijkheid een beter bestaan op te bouwen. De studiekosten
zijn zeer hoog. Beiden hebben een offerte gemaakt. De stichting kiest ervoor om
max. 1200 euro per jaar PP te vergoeden bij voldoende donateurs.
Dit project is in de oriëntatiefase
Voorlopige begroting
opleidingskosten
Universiteit
Vervolgopleiding
Opleidingskosten
Totaal

aantal studenten
2
2
2
4

Kosten per
maand
20€
30€
200€
50€

Kosten op
jaarbasis
480€
720€
2400€
3600€

Projectactiviteiten toekomst
In de toekomst hopen we het aantal studenten te kunnen ophogen. Pas wanneer het
project stabiel is en we voldoende donateurs hebben willen we het aantal uitbreiden.
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Leefomstandigheden
Veel (zigeuner)gezinnen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Het onderkomen
van deze zeer arme mensen bestaat uit bouwvallen, die aan alle kanten tochten en
weinig beschutting bieden tegen de soms extreme weersomstandigheden in
Hongarije. Aangezien de meeste bewoners niet of nauwelijks over een inkomen
beschikken zijn zij afhankelijk van wat zij van gulle gevers uit het rijke westen
ontvangen. De stichting, heeft zich het lot van deze mensen aangetrokken en wil het
bestaan van deze mensen aanzienlijk verbeteren. Dit willen we doen door het
evangelie in woord en daad uit te dragen en mensen te voorzien van eten, kleding en
andere goederen die door de stichting worden ingezameld na inventarisatie van
behoefte. We willen graag op individueel niveau hulp bieden.
Dit doen we in een aantal projecten:
Voedselpakketten
Jaarlijks in december worden er tussen de 80 en 100 voedselpakketten uitgereikt. De
producten worden in Hongarije gekocht en verpakt in een tas van een donateur uit
Nederland . Er zijn 2 soorten pakketten voor grote en kleine gezinnen krijgen .
Ouderen die een maaltijd krijgen vanuit tafeltje dekje krijgen een aangepast
voedselpakket. In de voedselpakketten zitten de eerst levensbehoeften zoals rijst,
meel, olie, uien, aardappelen.
Per dorp levert de burgemeester een lijst aan met namen van de allerarmsten. Ook
het voorgangersechtpaar uit Zador levert een lijst met namen aan. Deze gezinnen
wonen in diverse dorpen Per jaar maken we een keuze welke dorpen mee doen.
Verpleeghuizen
Stichting Hart voor Hongarije ondersteunt 2 verpleeghuizen in Dravatamasi en in
Kalmancsa en een gezinshuis in algemene zin. In 2014 is er een verpleeghuis in
Barcs bijgekomen. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk in dit tehuis Daar valt
onder andere onder: kleding, medicatie, beddengoed,matrassen en entertainment.
Geld wat bij de stichting binnenkomt door giften of verkoop wordt voor een deel
gebruikt voor dit project. De andere projecten krijgen hierbij de voorrang omdat we
voor deze verpleeghuizen veel kunnen betekenen door giften in natura. De
verpleeghuizen geven aan dringend behoefte te hebben aan bepaalde materialen (
zoals dekens en kleding) hierbij helpen we graag.
Een deel van de donaties wordt gebruikt ten behoeve van sociale activiteiten met de
patiënten, het inzetten van een clown, een kleine traktatie, ballonnen en knuffels.
Specifiek voor dit project zamelen we medicatie, medische hulpmiddelen,
incontinentiemateriaal, lakens, dekens, en makkelijk zittende kleding in. Twee x per
jaar gaan we langs bij de verpleeghuizen om de behoefte te inventariseren
Begroting.
Voor dit project is geen specifieke begroting beschikbaar, donateurs kunnen een
bepaalde activiteit of aanschaf van materialen sponsoren. Uiteraard staat het de
donateur vrij een willekeurig bedrag voor dit project te doneren.
Projectactiviteit verleden
Onder dit project is er sinds 2011 veel gedoneerd en ondernomen aan entertainment
en donaties in natura. Sinds 2014 is er een gezinshuis en verpleeghuis in Barcs aan
toegevoegd.
8

Beleid en activiteitenplan stichting hart voor Hongarije januari 2015

Medische hulpmiddelen
In Hongarije zijn de medische voorzieningen nog onvoldoende. Er is een schrijnend
behoefte aan diverse hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen, krukken etc. Inmiddels
is er een kleine hulp/uitleenpost gerealiseerd waar mensen tijdelijk een hulpmiddel
kosteloos kunnen lenen. Als het gebruik langere tijd noodzakelijk is ,wordt het door
stichting Hart voor Hongarije geschonken. De hulpmiddelen worden in Nederland
ingezameld en in Hongarije nagekeken, gereviseerd en waar nodig op maat gemaakt
door leden van de stichting. Inmiddels bereiken ons regelmatig vragen vanuit heel
zuid west Hongarije.
Begroting
Voor dit project is geen specifieke begroting beschikbaar,donateurs kunnen een
bepaalde activiteit of aanschaf van materialen sponsoren. Uiteraard staat het de
donateur vrij een willekeurig bedrag voor dit project te doneren
Projectactiviteit verleden
Onder dit project is sinds 2011 veel gedoneerd in natura vanuit Nederland. De vraag
neemt toe door PR.
Fietsen
De grote afstanden en het beperkt aanwezig zijn van openbaar vervoer, is vaak een
belemmering om aan het werk te kunnen. Door het krijgen van een fiets is dit vaak
wel mogelijk. De Hongaren zijn gewend om grote afstanden te lopen of te fietsen.
Een fiets betekent vaak werk! In Nederland doen we regelmatig een oproep in de
nieuwsbrief voor fietsen en zeer regelmatig krijgen we ook fietsen aangeboden
De fietsen worden door leden van de stichting gereviseerd en waar nodig kosteloos
aangeboden.
Begroting
Voor dit project is geen specifieke begroting beschikbaar, donateurs kunnen
aanschaf van materialen sponsoren. Uiteraard staat het de donateur vrij een
willekeurig bedrag voor dit project te doneren
Projectactiviteit verleden
Voor dit project zijn sinds 2011 regelmatig fietsen gedoneerd
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Kledingbeurzen
Aan kleding is altijd een grote behoefte in Hongarije. De winters zijn koud en de
huizen in slechte staat. Vaak zijn er onvoldoende financiën om hout te kopen en het
huis warm te stoken. Onder de roma zigeuners zijn vaak grote gezinnen, die met
veel moeite in hun leefomstandigheden kunnen voorzien.
Vanuit deze vraag organiseert stichting Hart voor Hongarije ongeveer 4 tot 6 x per
jaar een kledingbeurs in diverse dorpen in zuid west Hongarije. De Kleding wordt
ingezameld in Nederland aan de U.N.A.straat 46 te Nieuwerkerk en gesorteerd op
maat en soort en vervolgens naar Hongarije getransporteerd. Tijdens een
kledingsbeurs mogen inwoners kosteloos voor het hele gezin kleding uitzoeken.
Begroting
Aan dit project zijn geen andere specifieke kosten verbonden als het vervoer van
Nederland naar Hongarije. Deze ritten worden altijd tegen benzinekosten
gedeclareerd en vergoed. De benzinekosten worden door donateurs vergoed.
Projectactiviteit verleden
Voor dit project zijn sinds 2011 kledingbeurzen georganiseerd in Barc, Szigetvar,
Zador, Pecs, Dravatamasi
Voorgangers echtpaar
Een voorgangers echtpaar in Szigetvar heeft een groot netwerk in Zuid West
Hongarije en werkt samen met de stichting om het evangelie uit te dragen. Dit gezin
leeft zelf echter onder erbarmelijke omstandigheden. Er is geen inkomen omdat
beiden fulltime het evangelie uitdragen. De stichting helpt dit echtpaar om een
menswaardig bestaan op te bouwen en voldoende middelen te hebben om hun werk
in Gods koninkrijk te kunnen doen. De ondersteuning bestaat uit een maandelijkse
bijdrage voor het echtpaar en voor de gehuurde ruimte waar ze vanuit werken.
Auto
Om het werk van de stichting voort te kunnen zetten is er een auto nodig. Met deze
auto en aanhanger kan het poppentheater, de stoelen meegenomen worden voor
een openluchtdienst en scholen bezocht worden. Het openbaar vervoer is absoluut
ontoereikend om het werk goed te kunnen doen. In 2013 is er een auto aangeschaft
voor het voorgangers echtpaar ter waarde van 1700€. Het blijft echter een project
omdat we graag een bedrag op willen bouwen voor het vervangen of noodzakelijk
groot onderhoud van deze auto. Ook is het nog wenselijk dat er een aanhanger
wordt aangeschaft om alle noodzakelijke materialen te vervoeren.
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Projecten

aantallen

Voedselpakketten

100

11€

1100€

2

150€

300€

Hulpmiddelen

10

5€

50€

Fietsen reparatie

10

10€

100€

Transportkosten

1

700€

700€

Individuele ondersteuning voorganger

12

50€

600€

Ondersteuning kerkgebouw

12

25€

300€

Entertainment verpleeghuizen

algemene kosten

Onderhoud auto en Aanhanger
Totaal

11

Kosten per jaar

750€
951€

3900€
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Verkoop producten
Om de benodigde financiën te werven voor onze stichting zijn we voor een deel
afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Dat maakt dat we er moeilijk
zicht op hebben hoeveel geld er binnenkomt. Om toch structureel geld te genereren
is stichting hart voor Hongarije gestart om op diverse goede doelen markten
producten te verkopen uit eigen tuin en voor een deel producten uit Hongarije. De
volledige opbrengst van deze artikelen komen ten goede aan de diverse projecten.
Vanuit Hongarije verkopen we eigen gemaakte producten die door een aantal dames
gemaakt zijn zoals quilten, tassen, pollepels, telefoontasjes enz. Deze producten
worden gemaakt van stoffen die uit Nederland komen . De productie is als
tegenprestatie voor alle activiteiten die de stichting organiseert in zuidwest Hongarije.
Op de markten waar wij aanwezig zijn is het ook mogelijk een donatie te doen voor
een voedselpakket. De waarde van dit voedsel pakket is 10€
Een onderdeel van deze markten is de naamsbekendheid, d.m.v. visitekaartjes en
een folder. Mensen kunnen ook kennis nemen van de activiteiten van de stichting via
de website. Hierdoor zien we dat het aanbod van kleding en hulpgoederen geweldig
uitbreid.
De opbrengst van de verkoop wordt op dit moment niet voor een specifiek doel
gebruikt. Maar ingezet waar het noodzakelijk is.
We streven ernaar in de toekomst het aantal markten waar we aanwezig zijn te
vergroten.
Ook is het mogelijk via de website producten te bestellen.

Informatie en communicatie
Door SV webdesign is een website ontwikkeld met het adres
www.hartvoorhongarije.nl
Daarnaast is er een folder ontwikkeld en zijn er visitekaartjes van de stichting.
Voor fondswerving staan we op goede doelenmarkten en andere evenementen
Voor donateurs en belangstellende is er 4 x per jaar een nieuwsbrief, deze wordt ook
gepubliceerd op de website.
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Beloningsbeleid

Beloning
Er is geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden zonder beloning uitgevoerd
door alle bestuursleden.
Reizen naar Hongarije
De reis en verblijf kosten naar Hongarije worden door bestuursleden zelf betaald of
vanuit een specifieke donatie voor transportkosten.
Deze bezoeken zijn nodig om projecten te controleren, nieuwe plannen te
bestuderen, contacten te leggen met de bevolking en andere hulporganisaties.
Reizen binnen Nederland
Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, bijeenkomsten donateurs enz. worden niet
gedeclareerd, maar worden door bestuursleden zelf betaald.
Kantoorhuisvesting en werkzaamheden:
Kantoorhuisvesting wordt gratis beschikbaar gesteld ten huize van bestuurslid Fam
Hamoen UNAstraat 46 Nieuwerkerk of wanneer nodig ten huize van andere
bestuursleden.
Kantoor werkzaamheden uitgevoerd door bestuursleden, bestaan uit administratie
donateurs, giften, boekhouding, contacten met en rapportage naar donateurs(
nieuwsbrief) en onderhoud contacten met Hongarije.
Jaarlijkse werkzaamheden:
4 x bestuursvergaderingen
7 x werkbezoeken Hongarije
4 x promotie bijeenkomsten (goede doelenmarkten)
1 x Jaarrekening door penningmeester
4 x nieuwsbrieven voor donateurs
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