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Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije
Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting
De brief sluiten we af met acties in Nederland.
We wensen u veel leesplezier.

Vanuit Hongarije
Brand
Via email bereikte ons een ontstellend bericht. In een van de nieuwsbrieven van de zomer
2011 hebben we verteld over het kasteel wat een verzorgingshuis is, en dat op hun terrein
ook elke zomer christelijke kinderkampen worden gehouden. In de nacht van maandag 13
op dinsdag 14 februari is er in het kasteel brand uitgebroken, waarschijnlijk op de
bovenverdieping, want het gehele dak is verloren gegaan. God zij dank is er niemand
gewond geraakt. Een groot wonder, als je bedenkt dat de brand 's nacht is begonnen. Al
ga ik door een dal van diepe duisternis, Gij zijt met mij. Het kasteel zou deze zomer
zijn 100-jarig bestaan vieren.
Volgens de eerste berichten is het gebouw te restaureren, maar zal het zo'n € 800.000
gaan kosten. Hoeveel de verzekering vergoed is nog niet helemaal duidelijk.
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Bevroren waterleiding
De winter heeft ook hier flink huisgehouden met een pak sneeuw van ruim een halve
meter en 's nachts temperaturen van min 17 graden. Omdat hier op de dorpen niet wordt
gestrooid, zaten we 2 weken lang "ingesneeuwd".
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Nu, eind februari, is de dooi wel ingezet, maar toch ligt er nog een flinke hoeveelheid.
Gelukkig was net op tijd de voorraadkast aangevuld. De Heer is mijn Herder, mij
ontbreekt niets.
Op een gegeven dag kwamen we er achter dat op de bovenverdieping de waterleiding was
bevroren. Wat nu!! Een groot gedeelte van de leidingen lopen achter de kamerwanden,
dus ik zag al muren weer opengebroken en dergelijke, om de eventueel gescheurde
leidingen te repareren. Gode zij dank, met het stijgen van de temperatuur zijn de leidingen
vanzelf weer ontdooid, zonder "kleerscheuren". U begrijpt dat we heel dankbaar waren.
Opleidingen
Vanuit het ingesneeuwde Hongarije zijn we wel een inventarisatie gestart met betrekking
tot sponsoring opleidingen. Zoals eerder als project voor het komende jaar (2012) is
benoemd.
We richten ons op twee doelgroepen:
1. Vervolg opleiding van schoolverlaters.
2. Beroepsopleiding voor niet opgeleiden.
In geval van nummer twee, betekend dit dat er ook tijdens de opleiding in
levensbehoeften voorzien moet worden. Een aantal kandidaten hebben wij hiervoor op het
oog. Binnenkort hopen wij u hier meer over te kunnen vertellen.
Dit waren de berichten voor deze keer, ditmaal een korte nieuwsbrief vanuit Hongarije.
Volgende keer hopen we meer nieuws te kunnen vertellen.
Zador februari 2012
Vanuit Nederland
Weerbericht.
Gelukkig geen ingesneeuwde dorpen
en onbegaanbare wegen. Wel bevroren
sloten en meren. Veel cv-ketels die er
mee ophielden. Maar toch verder viel
het alles mee. Hierdoor is het
inzamelen van goederen de afgelopen
maand gewoon door gegaan. Inmiddels
ervaren wij dat vanuit heel Nederland
goederen worden aangeboden. Kleding,
schoenen, kinderwagens, baby
artikelen, fietsen, computers,
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bolderwagen en zelfs een breimachine. De opslag is al weer aardig vol. We zijn blij dat
eind maart alles weer mee gaat naar Hongarije. We zijn dankbaar dat steeds meer mensen,
vaak via de site, ons weten te vinden.
Presentatie van de stichting.
In het dorpshuis van Nieuwerkerk, het dorp waar de stichting is gevestigd,werd een High
Tea georganiseerd. De stichting kreeg hier voor een uitnodiging om een presentatie te
geven van het werk wat de stichting doet in Hongarije. Ook hebben we daar de
gelegenheid gekregen om spullen te verkopen. Dit was een zeer geslaagde actie. Er zijn
veel vragen gesteld over het werk in Hongarije en er is voor 72,50 euro omgezet. Allen
hartelijk bedankt. Ook de verhuurder van het dorpshuis hartelijk dank voor de gratis zaal.
Koninginnedag zijn we opnieuw als stichting uitgenodigd om in Nieuwerkerk met een
kraam de stichting te vertegenwoordigen.
Projecten
De verkoop van de walnoten loopt goed. Er zijn nog heerlijke walnoten te koop. Ze zijn
door de mensen in Hongarije geoogst en hebben daar een kleine bijdrage voor gekregen.
De opbrengst gaat terug naar de mensen in Hongarije. Evangelisatie werk is het hoofddoel
van de stichting. Op deze manier kunnen we ook weer evangelisatie materiaal
aanschaffen. De walnoten kosten maar 2,50 een heel kilo. Bel of mail voor uw bestelling.
Fietsonderdelen
We willen graag nogmaals onze vraag naar fietsonderdelen onder uw aandacht brengen.
Deze zijn hard nodig. Een fiets betekent vaak werk in Hongarije!!!
God zegene u en blijft u aub voor ons bidden?
Graag tot de volgende nieuwsbrief.
Wij nodigen u van harte uit om regelmatig onze website te
bekijken, deze wordt regelmatig ge update met nieuwe
informatie.
www.hartvoorhongarije.nl

Shalom

Wim en Liesbet Verschoor
Ton en Leny Hamoen
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