
We krijgen regelmatig de vraag of wij als project groep Hongarije iets kunnen 

doen voor Oekraïne. We hebben hierover ook contact gehad met onze 

contactpersoon Marcel Buchner in Hongarije.  

Marcel en zijn team zijn vlak voor de Oekraïense 

grens verantwoordelijk voor de opvang van 

vrouwen en kinderen in een groot schoolcomplex. 

Wat ze vooral nodig hebben naast financiën is:  

dekens – lakens – medisch als: verband – 

wondreiniging, detol – paracetamol – mitella’s  

Wij zijn bezig om op korte termijn nog een transport naar Hongarije te kunnen 

doen. Hiervoor hebben we zaterdag 19 maart een inzameling voor de benodigde 

producten. Locatie PKN Kerk Sluis 3 van 9 – 12 uur. Zou gauw het kan willen we 

dit wegbrengen. Uiteraard houden we u op de hoogte 

Verder hebben we besloten tot voor de zomer 2 acties te beginnen om geld te 

generen.  

Auto wassen  

Elke laatste zaterdag van maart - april - mei gaan we auto’s 

wassen. Dit gebeurd op het plein naast de kerk. | 

De aftrap is zaterdag 26 maart van 9.30 uur – 13.00.  

Terwijl krijgt u een lekker bakje koffie/thee en wat lekkers 

 

Gezellig samen:  

We mogen weer bij elkaar komen en wat hebben 

we hier naar verlangt. Met dit project bereiken 

we 2 vliegen in 1 klap. We willen de laatste 

zondag middag van de maand gezellig 

samenkomen onder het genot van koffie / thee 

en wat lekkers. Er is elke middag een andere 

gezellige activiteit en om 17.30 uur sluiten we af 

met een maaltijd. 

Het tweede doel van “gezellig samen” is geld inzamelen voor Hongarije.  

Deze activiteit kost € 10,00 p.p. inclusief maaltijd.  

Voor een gezin zijn de kosten maximaal € 35,00.  

Om zo veel mogelijk financieel rendement te hebben willen we mensen vragen 

vrijwillig mee te doen. Er is voor iedereen iets te doen. Misschien wilt u een keer 

een cake bakken, een maaltijd koken voor 4 personen of helpen met auto’s 

wassen etc. Het is mooi als we ons samen kunnen  inzetten met datgene wat bij 

u of jou past.  

Voor meer informatie / opgave als vrijwilliger of deelname aan “gezellig samen”: 

Ineke Bos   06 34157882  inekerik@hetnet.nl 

Herbien Marijs  06 47567147 herbien-marijs-vandervegte@live.nl 
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