Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2016
6e jaargang nummer 2

De tweede nieuwsbrief van 2016. Dankbaar kijken we terug op het
eerste half jaar van 2016. Eens per kwartaal proberen wij u met een
nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Reis naar Hongarije mei 2016
In mei zijn we een 10 dagen in Hongarije geweest om
voorbereidingen te treffen voor ons zomerproject , hierover leest
u verderop in deze nieuwsbrief , onze contactpersonen in
Hongarije te ontmoeten en de voortgang te bespreken en onze
mensen in ons netwerk te bezoeken en te bemoedigen.
Normaal gesproken hebben we altijd mooi weer in mei, maar
zoals op de hele wereld is het ook in Hongarije erg wisselvallig
weer erg veel regen en wind en onderweg zelf sneeuw en
hagel !
Ondersteuning gezinnen:
In Januari hebben we u ook geschreven over het gezin van Attila , de schrijnende omstandigheden
waarin dit gezin leeft . In december hebben we er een voedselpakket mogen brengen en nu
hebben we kleding voor de kinderen kunnen brengen
en speelgoed. Zomer en winterjassen en voor
iedereen 2 paar schoenen. De vader is God
dankbaar voor alle hulp die hij krijgt . Voordat zijn
dochter op de foto gaat met de box vol lego die we
zojuist hebben afgegeven moet toch nog even de
haren van zijn dochter geborsteld. Mooi om te zien
hoe ook deze vader trots is op zijn kinderen. In
Augustus hopen we weer langs te gaan om voedsel
te brengen en een kinderbijbel!
Geslaagd :
Ook maken we mooie dingen mee….
2 jaar lang heeft Michi Balogh een maandelijkse
financiële bijdrage gekregen om te studeren voor
automonteur , wij mochten er getuigen van zijn dat hij te horen kreeg dat hij geslaagd was .
In juli heeft hij nog wel zijn eindgesprek maar iedereen
gaat er vanuit dat hij dit gaat halen.
Michi gaat nu op zoek naar werk, dit zal niet in eigen
dorp zijn maar in een van de grote steden in Hongarije
zoals Pécs of Budapest. Vanaf het moment dat Michi
werk heeft kan hij ook zijn ouders gaan onderhouden
die beiden geen werk hebben. Dit is de afspraak
geweest bij de start van zijn studie maar is ook wel
een normaal systeem in Hongarije . Eerst zorgen de
ouders voor de kinderen en later de kinderen voor de
ouders . In de dorpen wonen vaak ook meerder
generaties in 1 woning . Natuurlijk had de moeder en
zus van Michi een mooie taart voor hem gebakken en
waren wij uitgenodigd om deze op te komen eten.
Vanaf Juli gaan we op zoek naar een andere jongere
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die met financiële ondersteuning een (beroepsgerichte)studie kan volgen om zo zijn/haar kansen te
vergroten op een baan.
Armoede
De armoede in de dorpen is nog steeds groot , zomaar even een huis waar een gezin in woont
En het verpleeghuis waar wij elke 3 maanden spullen mogen afleveren:
Kledingbeurs
Ook deze keer hebben we weer een kledingbeurs
gehouden in Babócsa.

Katalin Balogh heeft flyers gemaakt en in de
omgeving opgehangen. De opkomst was enorm , ruim een uur voor opening stonden de mensen al
te dringen! Een half uur na opening was alles weg . Met dank aan alle gevers !! Deze keer hadden
we bijzonder veel schoenen, iets wat een duur artikel is in Hongarije, alle schoolkinderen moeten 3
paar hebben
1 paar voor binnen. 1 paar voor buiten en een paar om te sporten. Iets wat voor veel ouders niet is
te betalen. Er is dan ook altijd een ware run op alle
schoenen. Ook waren er voldoende kinderen, dames en
heren kleding, kinderwagens, boxen , kinderstoelen etc.
Iedereen die naar huis gaat krijgt het Johannes evangelie
mee en de kinderen een lolly en klein cadeautje.
De lolly’s zijn geschonken door de bloedprikpost Zierikzee.

Zomerproject 2016
Inmiddels is er volop communicatie over ons zomerproject en de jongeren (en ouderen) hebben
niet stil gezeten. Presentaties, collectes, markten en ook het slechte weer op koningsdag is
getrotseerd. Stroopwafelacties enz. het resultaat mag er dan ook zijn! De 10.000 euro is binnen
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gehaald. Het Kindertehuis is onder de indruk van de inzet
door de jongeren in Nederland. Financieel is het kindertehuis
erg arm maar ze zijn wel erg gastvrij. De periode dat we aan
het werk zijn krijgen we 3 maaltijden, mogen we gratis staan
in de tuin en gebruik maken van elektriciteit, badkamer en
toilet . Wel eten we mee van wat de pot schaft! Bijzonder dat
de mensen van het weinige dat ze hebben nog willen en
kunnen delen. Hier geen gebruik van maken betekend dat we
hen teleurstellen. In de week vooruitlopend op het project
zullen medewerkers van het tehuis met ons meegaan om
materialen aan te schaffen. Ze hebben al aangegeven dat ze
de muren oranje of zonnegeel willen (de echte Hongaarse
kleuren ) Ook zullen de jongeren deze periode samen
optrekken met de jongeren uit de kleine christelijke gemeente.
Samen gaan ze een picknick organiseren en ook zullen
jongeren vanuit Hongarije meewerken in het project .
Zaterdagavond zijn we allemaal bij de Fam. Balogh
uitgenodigd om de Hongaarse goulash uit te proberen en
kennis te maken met de lokale bevolking. Al met al een vol en
interessant programma. We zien er naar uit. Tijdens onze reis
in Mei hebben we ons georiënteerd waar we materialen kunnen kopen en welke materialen te
koop zijn in Hongarije .
Bent u nieuwsgierig geworden naar de overige info over dit project , dan kan u via deze link meer
lezen. http://zomerinzador.azurewebsites.net/
Bezoeken tijdens Hongarije reis
We hebben weer kinderkleding af mogen geven
bij Livi en Andre een jong echtpaar met 4 jonge
kinderen. Alle kleding die ze eerder hadden
gekregen en waar de baby was uitgegroeid lag
keurig op ons te wachten om mee terug te
geven. Toen we vertelden dat ze deze mocht
uitdelen in het dorp en dat wij de kleding niet
terug willen, was de dankbaarheid groot. Bij
Sjanie en Kathy het oudstenechtpaar uit de kerk
in Szigetvár is een schoondochter zwanger.
Inmiddels over een maand uitgerekend maar nog
geen
babykledi
ng
aanwezig.
Hier
hebben we gelukkig een heel babyuitzet achter
kunnen laten. We hopen als alles goed mag gaan de
baby in augustus te bewonderen. De jongelui
wonen bij de ouders in huis. Hun zoon Christiaan
is kort geleden samen met zijn vrouw en 3 jarige
dochtertje op zichzelf gaan wonen en probeert een
bestaan op te bouwen door het maken van
eikenhouten tonnetjes . Wij willen dit gezinnetje
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wat samen in 10m2 woont graag op weg helpen . Deze tonnetjes zijn daarom ook via de
stichting te koop. Een 5 liter ton kost 67euro. Voor dit bedrag kan dit gezin weer weken
leven . De tonnetjes zijn te bestellen via info@hartvoorhongarije.nl of via het 06 nummer.
Bezoek Verpleeghuis
Natuurlijk zijn we ook weer bij het verpleeghuis in Kalmansca
langs geweest. Vanuit het Hospic te Zierikzee maar ook vanuit
divers ziekenhuizen krijgen we regelmatig veel verband middelen
en inco materiaal. Dankbaar wordt het daar altijd in ontvangst
genomen. En deze keer hebben we ook daar een aantal dozen
lolly’s achtergelaten .
Het fijne van al dit materiaal is dat we alle hoeken en gaten die
we nog hebben in de camper vol kunnen stoppen.
Camping
Tijdens ons bezoek in Hongarije hebben we gestaan op de
Camping in Farkas en ondanks het slechte weer hebben we
genoten van het
mooie uitzicht van flora en fauna. Een heel mooi
vossen nest. Ook dit is Gods schepping. Onder de
indruk ,maar dankbaar voor alles wat we weer weg
hebben mogen brengen, de gesprekken en
contacten die er weer gelegd zijn ,zijn we weer naar
huis gereden.
Ook deze foto willen we u niet onthouden.
Volgende nieuwsbrief
Deze zomer zal de nieuwsbrief niet in augustus
verschijnen maar in September. We hopen dan weer thuis te zijn van ons zomerproject en u alles
hierover te vertellen
Overig
We hebben inmiddels dankzij ons grote netwerk veel aanbod van kleding, medische hulpmiddelen
etc. hierdoor zoeken wij :
 Mensen die bereid zijn om met auto en aanhanger naar Hongarije te willen rijden om
spullen weg te brengen.
 Mensen die in het bezit zijn van een bestelbus of kleine vrachtwagen en deze ter
beschikking willen stellen .
Wij zijn op zoek naar donateurs die een gezin financieel willen adopteren. Hierdoor kunnen wij
meerder gezinnen gaan ondersteunen.
Wij wensen u allen een mooie, fijne en gezegende
vakantietijd toe!
Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken,
deze wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl
Nieuwerkerk juni 2016
Ton en Leny Hamoen
Namens het bestuur Hart voor Hongarije
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