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Bij deze weer de nieuwsbrief vanuit Hongarije
Ongeveer 8 keer per jaar willen wij u d.m.v. een
nieuwsbrief op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.
We sluiten af met acties in Nederland.
We wensen u veel leesplezier.
Vanuit Hongarije
Volle aanhanger
Begin december zijn we naar Nederland vertrokken om daar de feestdagen door te
brengen bij kinderen, familie en vrienden. Het was heerlijk om iedereen weer te zien en te
knuffelen.
Voordat we vertrokken hadden we op internet nauwlettend de weersvooruitzichten voor
onderweg in de gaten gehouden en deze waren zó goed dat we besloten om een (lege)
aanhanger mee te nemen. Als het weer het niet toe zou laten om hem (vol) mee terug te
nemen, dan zouden we hem in Nederland laten staan tot de volgende keer.
Gelukkig werkte het weer mee en hebben we dus alweer een volle aanhanger mee terug
genomen. Het verbaast ons telkens weer dat de goederen die op ons wachten, ook precies
in de aanhanger passen en er blijft echt geen halve m3 over! Maar dus ook geen ruimte
tekort. De wens om een grotere aanhanger aan te schaffen, hebben we voorlopig maar
even "geparkeerd". Ook omdat we 1x per jaar een extra grote aanhanger kunnen lenen.
Computer
We mochten een middelbare scholiere weer
verblijden met een computer. Ze heeft wel
geduld moeten hebben want van een van de
monitoren die we hadden gekregen, bleek de
stekker kapot en het was nogal kostbaar om
dat hier te laten repareren. Gelukkig was er in
Nederland nog één "in voorraad" en die heeft
nu dus zijn bestemming gevonden. We
hadden met het meisje een datum en tijd
afgesproken en toen we kwamen, stond er al
een bureautje klaar, waarop we hem mochten
installeren. Ook de 4 jongere broertjes keken
hun ogen uit en waren er erg blij mee.
Voorlopig kan deze computer rekenen op een
druk gebruik.
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Uitleencentrum

Wij kunnen u melden dat hier op ons eigen
dorp, in overleg met de huisarts, een
"uitleencentrum" is gestart dankzij gedoneerde
spullen uit Nederland. Er is in Hongarije nóg
wel een mogelijkheid om hulpmiddelen te
lenen, maar dat is tegen betaling en de mensen
moeten er voor naar de stad om ze op te halen.
Voorlopig is het mogelijk om 2 rolators, een
rolstoel, 2 paar krukken en een looprek uit te
lenen en de doktersassistentes zorgen voor de
"administratie".

Voedselpakketten
Vorig jaar, tegen de Kerst, hebben we alleen al op ons eigen dorp 35 voedselpakketten uit
mogen delen. Als bestuur hebben we besloten om deze actie te herhalen in februari en tot
onze verbazing telt de lijst nu 58 adressen! Veel, ja heel veel werklozen staan op de lijst
en een klein aantal ouderen. De nood is dus erg groot en des te dankbaarder zijn we dat de
actie door kan gaan dankzij uw giften en de opbrengsten van de markten die in Nederland
zijn gehouden. Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn de inkopen cq. uitgiften in volle
gang.
Schoolkosten
Als stichting hebben we het verlangen gehad om jongeren en nog niet opgeleiden zonder
beroep te helpen om (beroeps)scholing te volgen. Dit verlangen hebben we niet
gerealiseerd omdat we ontdekten dat de kosten voor boeken, vervoer en dergelijke voor
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99 procent betaald worden door de overheid.
Met ingang van dit schooljaar zou een en ander drastisch veranderen, maar het
wetsvoorstel is grotendeels verworpen. Voor gezinnen waarvan beide ouders werkloos
zijn, worden de schoolkosten en boekengeld e.d. nog steeds vergoed. Heeft een van beide
ouders een baan dan wordt een kleine bijdrage gevraagd. Werken beide ouders dan
worden nog steeds de schoolkosten vergoed, er wordt slechts een bijdrage gevraagd voor
de boeken, ca. € 100 per schooljaar. Ook komt daarbij nog de aanschaf van het
schooluniform, 3 paar schoenen een paar voor buiten, een paar voor binnen en een paar
sportschoenen. Ook schriften, pennen en andere benodigdheden komen voor eigen
rekening. Voor een gezin met meerdere kinderen kan dit toch flink oplopen.
Heeft u op het hart om (werkloze) ouders hiermee te steunen, dan kunt u dit bij uw gift
kenbaar maken met de mededeling: opleidingen. We hebben het dan over een bedrag van
ca. € 200 per kind per schooljaar. Wij vragen ook uw gebed hiervoor.
Baby's op komst
Eind juli/ begin augustus zal onze gemeente uitgebreid worden met 2 baby's.
Kinderwagens hebben we nog "in voorraad", maar alle babyspullen en -kleding blijven
welkom, zo ook kleuterkleding. Onze stichting geeft aan ieder die het nodig heeft, zonder
aanzien des persoon, dus ook aan niet-christenen!
Vanuit Nederland
Begin januari zijn Wim en Liesbet weer vertrokken, onze zolder en garage was weer leeg.
De volgende dag zijn er al weer spullen gebracht en we zijn dankbaar te zien dat de zolder
al weer redelijk gevuld is. Eigen gebreide kindertruien, naaimachine, 2 kinderwagens,enz.
enz.
We hebben weer ingeschreven bij diverse braderieën waarvan in april en juni de eerste
zijn in ons eigen dorp.
De voorraden Jam etc. zijn redelijk geslonken,maar….. u kan nog altijd bestellen.
Het zou fijn zijn als we in het voorjaar weer met een nieuwe voorraad uit eigen tuin
kunnen beginnen.
Wij nodigen u van harte uit om 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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