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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
Hier dan de laatste nieuwsbrief van 2011.
Gebedsverhoring !!
In een eerdere nieuwsbrief vertelden we van de nieuwe
Hongaarse wet die een groot aantal
geloofsgemeenschappen hun bestaansrecht verbiedt met ingang van 1 januari a.s. Deze
nieuwe wet heeft internationale aandacht gekregen, omdat een Hongaarse christen,
Jeremias, in Straatsburg vóór het Europese parlement in hongerstaking is gegaan. Veel
Europese parlementsleden en zelfs Amerikaanse politici hebben zich er mee bemoeit,
omdat de nieuwe wet de vrijheid van religie aantast. Er is in de Europese raad over deze
wet vergaderd, en de wet is niet aangenomen !!!! Fijn dat er zoveel mensen met ons mee
bidden voor deze noden. We hebben een God die gebeden verhoord !!!
Terugreis naar Hongarije
We zijn bepakt en bezakt uit Nederland vertrokken. We waren zonder aanhangwagen
gekomen, want in november en december kunnen er al barre weersomstandigheden zijn in
Duitsland en Oostenrijk. Maar we hadden zoveel gekregen voor de actie schoenendoos
dat we het onmogelijk zonder aanhanger meekregen. Gelukkig konden we er een lenen en
zoals u op de foto in de vorige nieuwsbrief zag was hij tot de nok toe geladen en evenzo
de garage van de camper. En de weersomstandigheden onderweg? We hoorden op de
radio dat de sneeuw dit jaar extreem laat was en het weekend na onze thuisreis zou het
dan eindelijk flink gaan sneeuwen. Wat een goede God dat wij onder deze "extreme"
omstandigheden naar Hongarije mochten rijden.
Schoenendoos actie
Eenmaal thuis, natuurlijk alles uitgeladen, we dachten genoeg ruimte te hebben in huis,
maar we kregen niet eens alles binnen uitgestald. Gelukkig kregen we snel hulp van
vrienden om de dozen te vullen en wat is dat leuk om te doen.
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In totaal mochten we ruim 250
dozen vullen met allerlei
schoolspullen voor de schoolgaande
jeugd en voor de jongere
kinderen speelgoed, knuffels,
kleding en nog veel meer. En nog
een paar dozen babykleding voor
baby's die in aantocht zijn. Uiteraard
werd in elke doos een boekje
gedaan met evangelisatiemateriaal,
een Johannes evangelie, een
kleurboek met Bijbelse platen o.d.
Een ieder die eraan mee heeft geholpen om deze actie mogelijk te maken, willen we dan
ook héél hartelijk bedanken voor hun gaven, in welke vorm dan ook.
In de week voor Kerst werden in een
dorp waar veel armen wonen en waar
de voorganger en zijn vrouw bijbelles
geven, ook schoenendozen uitgedeeld
aan de allerarmsten. Stelt u zich voor:
met 6 kinderen leven in een 1kamerwoning? Onnodig te vertellen
dat de kinderen én de ouders erg blij
waren met deze vorm van aandacht
voor hen en hun kinderen en kijkt u
zelf maar naar de gezichtjes. Geweldig
toch??
Voedselpakketten
In een van de bestuursvergaderingen is ook besloten dat er voedselpakketten zullen
worden gemaakt met de eerste
levensbehoeften en die zullen aan
noodlijdende gezinnen, bijvoorbeeld
werklozen met een gezin en oudere
alleenstaanden worden uitgedeeld. In
totaal zijn er bijna 70 van deze
pakketten uitgedeeld. Er waren
families bij, die het pakket buiten in
ontvangst wilden nemen, omdat ze
zich schaamden voor hun schamele
onderkomen en dat was aan de
buitenkant ook goed te zien.
Sommige moeders pinkten een traantje weg, omdat er ook de gewenste bloem, suiker,
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eieren en olie in het pakket zat.
Ook van de regering krijgen
arme families een kerstpakket
en dat bevat 10 kilo biscuits, 10
kilo pasta en 10 blikjes
doperwten, niet echt de eerste
levensbehoeften. Uiteraard zat
ook in elk pakket
evangelisatiemateriaal, zoals
bijvoorbeeld het Johannes
evangelie.

Dankbaar
De centrifuge die we mee mochten nemen voor een jong stel in de gemeente werd
enthousiast ontvangen. Temeer daar de aankoop van de wasmachine uiteindelijk toch niet
doorgegaan was, omdat er toch meer mee mis was dan alleen het falen van de centrifuge.
Nu wast ze dus nog steeds alles op de hand, maar een paar dagen later vertelde ze
enthousiast hoe goed hij functioneerde, het kan nu in ieder geval bijna droog worden
gecentrifugeerd. Hoe blij kan iemand zijn met zo'n eenvoudige machine........
Via de website
Ons bereikte, via het contactformulier op de website van de stichting, een vraag van een
Nederlands echtpaar die hier in de buurt een huis hadden gekocht. Of we interesse hadden
in wat meubels die waren achtergelaten door de vorige eigenaar? Aangezien je altijd
wel mensen kunt vinden die blij zijn met gebruikte meubels, hebben we het dankbaar
aanvaard en inmiddels zijn er al een aantal meubels doorgegeven. Bijvoorbeeld aan een
grootmoeder die op haar oude bed de veren er doorheen voelde steken, hebben we kunnen
verblijden met een 2-persoons slaapbank. Ze slaapt er niet alleen zelf op, maar ze
krijgt ook elke zomer haar 3 kleinkinderen te logeren voor 2 weken en nu heeft ze
slaapplaatsen genoeg. Een fauteuil die je kunt uitvouwen tot een 1- persoonsbed is gegaan
naar een jongetje van 3 jaar, die uit zijn ledikantje was gegroeid en aangezien het gezin
klein behuisd is, waren ze erg blij met deze oplossing. Zo ziet u dat er niet veel voor
nodig is om iemand blij te maken, de armoede is erg groot, zeker onder de werklozen die
een meer dan magere uitkering krijgen. Ook deze gulle gevers willen we hierbij hartelijk
bedanken.
Nieuw project Stichting, adoptie opleiding/studie
In het zuid westen van Hongarije zijn veel jongeren die na hun lagere schoolopleiding(
die stopt als je 15 jaar bent) , geen vervolgopleiding kunnen volgen. De kosten van
schoolmateriaal, schoolgeld en vervoer is voor veel ouders niet te bekostigen.
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Een opleiding in welke vorm dan ook , dit kan ook een praktische opleiding zijn als
timmerman, kan voor veel mensen een toekomst en werk betekenen. Als stichting gaan
we het komende jaar aan de slag om de kosten van diverse opleidingen in kaart te
brengen. Het is de wens om als stichting een adoptiesysteem op te zetten voor deze
jongeren om hun opleiding te bekostigen. We houden u/jou op de hoogte van de
ontwikkelingen !!
Rest ons nog om u en een heel voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen en we hopen ook in
het nieuwe jaar weer op uw aandacht, gebed en steun, in welke vorm dan ook, te mogen
rekenen.
Zádor, december 2011
Vanuit Nederland
Na het vertrek van Wim en Liesbet, een leeg huis, in alle slaapkamers en garage ineens
weer veel ruimte, maar……. de eerste 14 kledingzakken, bolderkar, aantal slaapzakken en
fiets zijn al weer afgegeven. !!!
Wat zijn we dankbaar en verwonderd als we terugkijken naar 2011.
Wat zijn we gezegend, en worden we bemoedigd om door te gaan. Via Skype hebben we
van de verhalen verteld door Wim en Liesbet mogen meegenieten van de vele blijde
gezichten, maar ook de grote armoede gezien op de vele foto,s .
Op dit moment hebben we nog 100 kilo walnoten voor de verkoop.De walnoten kosten
€ 2,50 per kilo…. Wie maakt ons los……Ook een leuke cadeauverpakking met walnoten
is op bestelling mogelijk.
Ton en Leny wensen ook u/jou een voorspoedig Nieuwjaar.
Gods zegen in 2012 !!!

Psalm 91

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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