Update 13 februari 2022
We willen u graag meenemen in de ontwikkelingen van Hongarije.
Uitdelen geeft vreugde. Dat is het mooie van uitdelen. Toen mensen gehoor
gaven aan de oproep van warme kleding en dekens, werd hier massaal gehoor
aan gegeven. Het mooie hieraan is de vele verhalen en het enthousiasme van de
mensen die tassen met kleding en de vele gebreide sjaals, mutsen en sokken
kwamen brengen. Het geeft vreugde om iets voor de ander te kunnen doen.
Dat is wat we eerder gezien hebben toen we als gemeente kleding inzamelde
voor Dorcas. Altijd veel kleding - veel sorteerders en veel enthousiasme onder de
mensen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Maar ook nu was de
reactie overweldigend toen we vroegen om warme kleding en dekens in te
zamelen voor Hongarije. Maar ook dat mensen aanboden te helpen met sorteren
etc. Er is zoveel gegeven dat lang niet alles in 1x meekon. We hadden een bus
en aanhanger vol met bananendozen en nog was er heel veel over.
Zoals u weet zijn we in oktober een week naar Hongarije geweest om contacten
te leggen met Operatie Mobilisatie om te kijken wat er mogelijk is. We hebben
diverse projecten gezien en daarvan verslag gedaan.
Het project van de 2 tweedehandswinkeltjes met verkoop van spullen voor een
klein bedrag sprak ons aan. Door de contacten die in de winkel gelegd worden
kan hulp worden geboden voor de allerarmsten. Margit runt deze winkeltjes en
heeft contact met het ziekenhuis (dekens, EHBO) – sociale dienst – onderwijs
etc. Hierdoor is zij een spil in alle voorzieningen en kan er hulp worden geboden
daar waar nodig is. Margit draagt verantwoordelijk af aan de kerk in alles wat ze
doet. Ook heeft ze nauwe banden met OM en werken ze samen om dit project te
laten verlopen.
Tussen kerst en oud en nieuw zijn Dirk en Johan met een eerste transport naar
Hongarije gegaan. Dat is naar Margit gegaan omdat dit project al goed draait en
zij kleding en dekens nodig had voor de winter. Wat Margit doet wil men ook
graag in Tata doen, waar OM actief is onder de Roma mensen en waar Simon
voorganger is van de baptisten gemeente.
Dirk en Johan zijn bij Simon en zijn gezin op bezoek geweest en zowel Simon en
OM hebben de wens om het project van tweedehandswinkels ook in Tata op te
starten. Dat zou ook een mooi project zijn voor onze gemeente. Simon en OM
zijn nu aan het kijken of er een geschikte ruimte is en iemand die dit kan
beheren in Tata. Ook hier zal de contactpersoon vanuit de kerk opereren en
nauw samenwerken met OM.
We hopen in het voorjaar met nog een volle bus die kant op te gaan en
contacten t e onderhouden met Simon en OM. Uiteraard houden we u op de
hoogte van alle ontwikkelingen en ook zullen er het komende jaar diverse acties
worden gehouden om geld te genereren om alles ook te kunnen bekostigen.
Mocht u mee willen helpen of ideeën hebben, we horen graag van u.
Laat dit een mooi gemeente initiatief zijn en ons met elkaar inzetten en uitdelen
van wat we hebben, zodat we in het geven ook vreugde (met elkaar) ervaren.

