Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017
7e jaargang nummer 3

Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief.
Wij willen u met de nieuwsbrieven op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen.
Ook dit keer veel leesplezier.

Verhuizen
Jongstleden Juli/augustus is de stichting samen met Ton en Leny Hamoen verhuisd van
Nieuwerkerk (zld) naar Kerkwerve eveneens in zeeland.
Oude adres is U.N.A.straat 46 4306 AZ Nieuwerkerk 0111 850863
Nieuwe adres is Heuvelsweg 7 4321 TE Kerkwerve 06 51 24 70 40
Het e-mail adres is hetzelfde gebleven:info@hartvoorhongarije.nl
Een hele klus om alle spullen van a naar b te krijgen maar met veel hulp is het allemaal
gelukt.
Heeft u spullen voor de stichting, dan graag eerst even contacten, hetzij per telefoon of
per mail, dan kunnen wij afspreken hoe een en ander te regelen.
Vertrek naar Hongarije
Samen met een zwager deze keer, zijn we op stap gegaan. Met een behoorlijk zware
vracht aan kleding en matrassen gingen we hier en daar maar langzaam de bergen door.
Heel fijn was het dat wij allebei konden rijden. Voor en tegens zijn er altijd wel te vinden
maar wij letten deze keer alleen op de voordelen hiervan. Na een voorspoedige reis was
het binnen 24 uur een blij weerzien in Babócsa. Het was een soort van thuiskomen.
Zwager en dochter konden prima Engels met elkaar spreken en zodoende kregen we weer
inzicht in het leven daar. We hadden wat spulletjes en kleding apart gehouden speciaal
voor dit gezin. De vader was apetrots op een winterjas die hij had gescoord. Wij waren al
onderweg naar het volgende adres toen wij nog iets vergeten waren en terug moesten. Bij
de woning aangekomen liep de man met zijn nieuwe jas te pronken bij de buren in de
achtertuin. Zo blij was hij. Voor ons weer een bemoediging.
1e Bezoekje Pettend
Na het fijne ontvangst in Babócsa direct even door naar Pettend. Het evangelisten
echtpaar was heel blij om ons te ontmoeten. Ze waren erg zorgzaam en wilden graag dat
wij op het erf bleven staan met camper en aanhanger. Echter hadden wij een andere
afspraak gemaakt met camping de ommekeer. Na een paar koppen koffie en het uitladen
van kleding, wat weer uitgezocht was voor dit gezin, gingen we snel naar ons einddoel.
Douchen en slapen. De aanhanger afgekoppeld in Pettend reed het een stuk makkelijker.
De campingbaas Leo, had heerlijke kippensoep voor ons gemaakt. Hij was dan ook een
beetje teleurgesteld dat wij al hadden gegeten. Nu eerst maar lekker douchen en dan snel
onder de wol.
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Een nieuwe dag.

Na een heerlijke rustige nacht gewekt worden met een
lekkere kop koffie van Leo vergeten we niet snel. Deze
dag zal de aanhanger worden gelost. De burgemeester had
5 omliggende dorpjes een uitnodiging gestuurd voor de
kledingbeurs. Hij en de evangelist/voorganger wisten
precies wie wat kon gebruiken Vanuit de geopende
aanhanger werden eerst de matrassen uitgedeeld. Daarna
het beddengoed. Sommige mensen keken zo verdrietig uit
hun ogen dat we er zelf verdrietig van werden. Als je nu
helemaal niets hebt en je krijgt dan ook nog geen matras
(inmiddels op) dan is dat best ongemakkelijk en
verdrietig. Gelukkig hadden we veel kleding bij ons.
Iedereen heeft iets mee kunnen nemen naar huis. Toen de
aanhanger leeg was en alle mensen weg wilde gaan
hebben we hardop een gebed uitgesproken en een zegen
mee mogen geven. Ontroerend moment was dat wel.
Dankbaar voor alle spullen die we mee konden nemen
vanuit Nederland. Dat maakt dat deze dingen mogelijk
zijn. Iets verlichting brengen in de bittere armoede.
Na dit moment zijn er verschillende mensen die je graag mee willen nemen naar hun huis.
Uiteindelijk komen we uit bij de burgemeester. Soep en brood werd onze maaltijd.
Tijdens deze maaltijd werden we uitgenodigd om mee te doen met straatevangelisatie. De
volgende dag zouden we vroeg beginnen met ontbijt en daarna direct door om muziek en
microfoons aan te sluiten bij een woning. Vandaaruit moest het dan gebeuren. Maar eerst
nog even mee met de voorganger. In de aanhanger stonden nog aardig wat spulletjes voor
dit gezinnetje. De vrouw is in verwachting. Daarom hadden wij al een hele babyset apart
gehouden. Bedje kinderwagen dekentjes kleertjes navelstrengbandjes etc. etc.
Verwonderd maar ook enorm blij met deze spullen werden wij beloond met koffie.
Opnieuw werden wij gevraagd om te blijven staan op het erf. Ton beloofde dat te doen na
overleg met de camping baas.
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Weer een nieuwe dag.
Redelijk vroeg gingen wij weer richting Pettend en omgeving. Na een blij weerzien van
verschillende gezinnetjes op weg naar het dorpje om te evangeliseren. Een paar kinderen
wilde wel heel graag met ons mee rijden. De snoepjes waren een fijne afleiding.
Aangekomen in Kistamási wordt alles voorbereid om de
straatevangelisatie te starten.
Er wordt een keyboard met boxen geïnstalleerd, een paar
microfoons, stoelen en bankjes, etc. er worden flessen limo
klaargezet en potten koffie gemaakt. De evangelist van die
dag is ook gearriveerd. Evenals de mannen die gingen
zingen. Toen alles gereed was stak men van wal.
Voorbijgangers bleven
staan luisteren en ook
sommige
automobilisten bleven
even stil staan met het
raampje open. Aan het
einde van de dienst
werd er met mensen gebeden die dat graag wilden.
Deze dag is voor ons als Nederlanders wel heel
bijzonder geweest. Zonder vergunningen etc. zomaar
op straat een openbare dienst organiseren. Een man
van ongeveer 45 jaar is tot geloof gekomen. Heel
bijzonder om mee te maken. Zo was dit ook weer een
hele mooie ervaring rijker. Nadat alles was
opgeruimd gingen wij met de voorganger mee naar
Nagydobsza. Daar hebben we gegeten en koffie
gedronken. Ook met de camper op het erf gestaan. De aansluiting van de stroom in de
schuur viel telkens uit. Het knetterde in het stopcontact. Niet erg fijn natuurlijk. Toen
maar door het raam naar binnen en een ander stopcontact genomen.
Weer een nieuwe dag.
De voorganger gaf aan dat het met 25 graden onder nul en zonder
kachel het wel heel erg koud was. De kachel die er stond was
geleend en niet erg handig omdat hij veel te heet w as maar ook niet
voldeed om het huisje geheel te verwarmen. Af en toe moest de
deur naar buiten open gezet omdat het te heet werd in huis. We
hebben gezocht naar een oplossing en kwamen uit in Barcs. Daar is
een smid die kachels bouwt. Als je eerst betaald dan maakt hij de
kachel. Dat hebben we gedaan en afgesproken dat binnen 2 weken
de kachel klaar zou zijn. Zo hebben wij als stichting weer een nieuw
project. Mensen die geen kachel hebben voorzien van een kachel
incl. kachelpijpen. Kosten voor zo`n kachel zijn ongeveer 250 euro.
Zo zijn de dagen snel voorbijgegaan.
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Weer een nieuwe dag.
Wij hadden ook een afspraak gemaakt om bij
iemand thuis een slachtfeest mee te maken.
Het w as een hele beleving om dat vanaf het begin
mee te maken. Zo zie je opnieuw dat we ver terug
gaan in de tijd. Dit deden wij vroeger in
Nederland ook zo. Echter is alles veranderd en
soms ook maar beter denk ik. Na ongeveer 2 uur
werd de gebakken lever met witte brood
opgediend. Echt een lekkernij was dat. We hebben
veel gebabbeld met elkaar en na een rijkelijk gedekte tafel hebben we afscheid genomen
van elkaar. Wij zijn toen naar het verpleeghuis gereden in Kálmáncsa om al het materiaal
af te leveren vanuit Zierikzee het hospice. Een leuke ontmoeting van de bewoners is
meestal het geval. Nu waren ze echt super blij om ons weer te zien. Helaas hadden we
geen ballonnen of pluche beesten bij ons. Wel hadden we voor iedereen een heerlijk zoet
snoepje. Dat ging er wel in. Zelfs het personeel wilde wel heel graag een graantje
meepikken. Na een kopje koffie zijn we weer vertrokken met veel gezwaai geschreeuw en
getoeter.
Op de hoek van de straat hebben we een Coöp. Daar hebben we twee boodschappentassen
gevuld met eten en drinken. Aan het einde van het
dorp woont een gezinnetje van drie generaties. Het
krotje waar ze vertoeven zullen wij geen dieren in
willen houden. Er is een ruimte waar een hout
gestookt fornuis staat. Daar stond een pannetje met
drab op te borrelen. Je kon niet zien wat voor een
eten het was. Vreselijke stank en vol met vliegen
was er nog een ruimtetje waar allerlei lompen op de
grond lagen. Daar blijkt dus iedereen te slapen. Er
was 1 ding wat op een bed leek de rest ligt dus op
de grond onder en op de lompen. Daar hebben wij
de boodschappen afgeleverd. Verrast en ook wel blij met de boodschappen vroeg de
dochter of ik ook wat geld voor haar had. Helaas zijn dat dingen die wij niet doen. Ook dit
is een aandachtspunt voor ons. Mensen die echt niets hebben.
Als wij weten waar dit soort gezinnetjes zijn kunnen we ook gerichter iets doen.
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Weer terug naar huis.
Het was nodig om wat eerder naar huis te gaan dan eerst de bedoeling was. Om nog een
nieuwe dag in Hongarije te blijven was geen optie meer. Met dubbele gevoelens zijn we
dan ook weer vertrokken. De armoede achterlatend. Hoe dichter je bij huis komt hoe
mooier de wegen en huizen worden. Het verschil is wel heel groot. Juist ook dat we nu
meer bij de bevolking binnen komen in hun huizen. Dat we meer betrokken raken bij hun
dagelijkse leefgewoontes. Afwachtend of er werk, eten, hout is etc. daar hoeven wij vaak
niet over na te denken. Als het koud is draai je de verwarming aan. Als het brood op is
haal je nieuw. Vaak uit de vriezer of uit de voorraad kasten. Zonder werk heb je toch eten
en drinken.
Daarom zijn we altijd weer onder de indruk van deze reizen. Gelukkig hebben we nu ook
contacten via de sociaal media. Kunnen we de mensen blijven volgen op afstand en
gerichter aan goederen werken die nodig zijn.
Veilig en wel zijn we aangekomen in Nederland. Met een ervaring rijker. Nu zien dat we
de nieuwe projecten leven in blazen.

Terugblik 2017 en vooruitblik 2018
We kijken terug op een zeer gezegend jaar , waarin we weer dankzij uw steun of donatie
weer veel hebben kunnen betekenen voor de mensen in Hongarije .
We vragen voor het komende jaar ook weer uw gebed, graag gaan we door met de
hulpverlening in Hongarije en vooral ook met het verspreiden van het Evangelie.
Afgelopen jaar hebben we na goed overleg in Hongarije onze bakens verzet en zijn we
intensief aan de slag gegaan bij de Roma gemeenschappen in een ander deel van zuid
west Hongarije. Inmiddels is er bijna dagelijks contact via social media . Fijn om zo
intensief met elkaar verbonden te zijn en elkaar te kunnen bemoedigen.
Het komende jaar zullen we ons intensief richten op het kachel project. De hout prijzen
worden dusdanig hoog in Hongarije dat het niet meer te betalen is om in de winter je huis
warm te stoken. We kunnen kachels laten maken in Hongarije waar zaagsel in gestookt
kan worden . Zaagsel is gratis is te verkrijgen in Hongarije . Hierdoor hopen we veel
mensen aan warmte te kunnen helpen de komende winter. Helpt u mee? Een kachel kost
ongeveer € 250,00
Ook hebben we besloten dat we i.v.m. met de hoge transportkosten ons het komende jaar
gaan richten op kinderkleding, schoenen voor alle leeftijden, babyuitzet, kinderwagens
,medische hulpgoederen en beddengoed en dekens.
Dit is het meest nodig in Hongarije! hiermee komt de inzameling van dames en
herenkleding te vervallen. Het is belangrijk als stichting kritisch te blijven kijken waar de
meeste hulp noodzakelijk is en ook een verantwoorde keuzes te maken m.b.t. uitgaven.
Vanaf januari staat het nieuwe beleidsplan weer op de site en ook het jaarverslag .
We nodigen u van harte uit om dit te lezen. Hier staan alle plannen incl. begroting
beschreven voor het komende jaar en verslag van het afgelopen jaar.
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Verder wensen wij u namens alle bestuursleden een gezegend en gezond 2018

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate
met nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl

Namens het bestuur
Ton en Leny Hamoen
Kerkwerve december 2017
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