
Reisverslag najaar reis 2021 SHHO 

Op 22 november 2021 zijn Henk Mulder en Henk Boekestein vertrokken om ons werkgebied weer te 

bezoeken. Van wege Covid-19 was de laatste reis in 2019. De meeste financiële verplichtingen en het 

verzenden van goederen is in die periode wel door gegaan, maar de persoonlijke contacten waren 

alleen via mail en telefoon. 

Om 06.00 uur vertrokken wij uit `s-Gravenzande en reden onder goede omstandigheden naar Sopron 

in Hongarije waar we s-avonds na 1250 km om 21.00uur aankwamen. Hier zijn wij enkele dagen 

gebleven en hebben veel vrienden ontmoet, voordat wij verder gingen naar Oekraïne(600km). Onze 

aanhangwagen blijft dan achter bij DS Dajka Csaba in Tiszabecs aan de grens. De aanhanger 

meenemen geeft op de terugweg veel problemen omdat er nog goederen in zitten voor de verdere 

reis. De zaken bestemd voor Oekraïne zijn op alternatieve wijze over de grens gekomen. Na een 

vlotte grens afhandeling kwamen wij om 18.uur  aan in Nagyszollos bij Klara en Istvan Deak waar wij 

de rest van de tijd gastvrij onderdak vinden. Zij zijn o.a. contactpersonen. Zij hebben enige jaren in 

Nederland gewoond, lezen, schrijven en spreken Nederlands. Istvan is de beheerder van het dag 

bejaardenhuis, verzorgde met Klara 1 en Klara 2  het eten koken voor de gaarkeuken. Door de 

pandemie is het koken vervangen door het verstrekken van voedselpakketten. In de kerkelijke 

gemeente is hij ouderling en geeft ondersteuning d.m.v. het transporteren van goederen voor de 

gaarkeuken en het transporteren van zieken en ouderen  naar doktoren e.d.. Dit gebeurt met een VW 

bus door onze stichting aangekocht. Verder begeleidt Istvan ons naar onze projecten en bekijkt en 

bespreekt nieuwe aanvragen of deze geschikt zijn voor de SHHO. Hij controleert tussentijds en heeft 

contact met de uitvoerders. Dit alles is vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk in Oekraïne heeft een andere 

betekenis dan bij ons, want als men vrije tijd heeft wordt dit als het kan ingevuld met betaald werk, 

omdat lonen tussen de €80-€100 niet genoeg zijn door de zeer verslechterde economische 

omstandigheden en zeer hoge inflatie. Brood € 1,00 was € 0,35 elektra en gas is verdriedubbeld 

waardoor de armoede verder toeneemt. In het verleden gingen mannen tussen 20 en 60 jaar daardoor 

werken in het buitenland, ook veel jongeren die niet in het leger willen. In veel dorpen bestond de 

bevolking daardoor veelal uit kinderen, zieken, bejaarden en vrouwen, hier door was druk op de 

vrouwen om te helpen groot. Door de Covid en de daarbij behorende 10 dagen quarantaine bij vertrek 

en thuiskomst maakt dat nu de vrouwen en kinderen ook voor maanden meegaan. Dit is voor de 

achterblijvers in de gemeentes nog meer werk en geeft problemen ook voor de Kerkelijke gemeentes 

en hun medewerkers en dominees. Ook de voortdurende onrust (lees oorlog, dit jaar al 60 doden) in 

het oosten met als gevolg, dat er steeds meer druk op het leven in het westen ontstaat.  

Projecten e.d. 

In Tizakerestur is ds  Cipos Jozsef met een aantal vrijwilligers gestart met de stichting “Het verlaten 

Kind”.  In diverse ziekenhuizen heeft men een kamer gekregen waar kinderen die zijn gebracht of 

achtergelaten, om dat er iets aan “mankeert” nu kunnen worden opgevangen en verzorgd door 

vrijwilligers Dit moet de stichting zelf bekostigen. Inrichting, opknappen, kleding etc. Hier voor wordt 

ook aan ons hulp gevraagd. 

In Csongor is het A.A. project met ds Pocsai Sandor sr al heel lang actief. Mannen en vrouwen uit de 

Onderkarpaten worden hier opgevangen in 2 gebouwen achter de Pastorie. De mensen die hier 

worden opgevangen krijgen een programma om van hun verslaving af te komen. Er is dagelijks 

aandacht door therapeuten, artsen en zijn er dagelijks bijbelstudies. Vaak komen zij sterk vervuild aan, 

vaak werkloos of hebben een handicap. Zij krijgen een medisch onderzoek en ze worden gewassen 

en van andere kleding voorzien door een andere stichting. De reiskosten en schoonmaakmiddelen 

worden mede door de SHHO betaald. 

In Tivadar zijn ds Seres Janos en zijn vrouw aktief in de gaarkeuken en het Christelijk Gymnasium. 

Ondank het grote verdriet omtrent de dood van hun zoon, blijven zij  positief hun werk doen. Ook hier 

ondersteunt de SHHO. Men is heel belangstellend naar onze kerkgemeenschap en 

levensomstandigheden. 

In Peterfalva is Ds Hunuadi Attilla  werkzaam. Hier heeft de SHHO de achterliggende schuur 

verbouwd tot een goed bruikbaar gebouw alle voorzieningen zijn hier al aanwezig. In de Gemeente is 



geen kinder opvang. De bedoeling is dat de moeders de opvang verzorgen. Er is de SHHO gevraagd 

om ondersteuning bij dit project. 

Ook werd Ds. Homoki Gabor in Fekete Patak bezocht het werk gaat hier ook steeds door. Renovatie 

kerk (nieuwe banken handmatig gemaakt door een 80 jarige invalide timmerman) en het werk en de 

verbouwing van de kinderopvang. Ook hier is de SHHO ondersteunend.  

Ook de ds .in Verboc is bezocht. Hier worden jaarlijks de groentezaden van Rijkzwaan geleverd en 

verbouwd voor de tehuizen. 

In Nagyszollos gesproken met ds Molnar Lorant en zijn vrouw Erica welke het zomer vakantiewerk 

doet. Ook hier helpt het SHHO. Erica is heel druk op school en gemeente jeugdwerk. Zij verwacht 

voor kerst haar 5e kind; voorwaar een bikkel voor gezin en gemeente. 

Verder werden er familie, alleenstaande ouderen en zieken bezocht en waar nodig ondersteund. Veel 

dankbaarheid alom. 

Op donderdag 30 september gaan we terug naar Hongarije. Geen grensproblemen en na het ophalen 

van de aanhanger gaan wij richting Debrecen. Ook hier worden wij gastvrij onthaald door ds Jenei 

Zolten jr in Hadjusamson. Hij woont daar sinds zijn emeritaat en een zeer werkzaam leven in diverse 

gemeente samen met zijn vrouw Maria, in bij hun dochter die hier een pleegopvang heeft. Vanuit hier 

bezoeken wij de anderen in dit gebied. Hun zoon Jenei Zoltan jr is ds in 2 kleine gemeentes ten 

oosten van Debrecen aan de Roemeense grens. In Halep en Nagyceres. In 1 van deze gemeentes +/- 

15 km2  opp. Een gebied met dichte bossen allen zandwegen er is geen gas, water, elektra of 

openbaar vervoer leven nog ouderen, zieken en heel arme gezinnen met kinderen in huizen(hutten) 

veelal met lekke daken en kapotte ruiten en zelfs zonder voordeur, er hangen dan lappen. Hij heeft 

met zijn komst  een sociale brigade opgezet, inmiddels met 6 helpers en 3 auto`s om deze mensen te 

ondersteunen d.m.v. ziekenhuisbezoek en doktershulp. Ook worden er indien nodig medicijnen en 

voedsel gehaald. Verder organiseert Zoltan zomervakantieweken voor de aanwezige kinderen uit de 

regio. Zijn/worden de beide kerkjes gerenoveerd en het omliggende terrein onderhouden. Werkelijk 

een monnikenwerk. Ook hier helpt de SHHO. Hier hebben we de oude paaskaarsen van  

‘s-Gravenzande achtergelaten en de dominee het verhaal en de bedoeling hiervan verteld. Hij vond 

het een mooi gebaar dat het licht nu van de ene naar de andere gemeente is overgegaan en zal deze 

kaarsen in zijn dienst gebruiken. In Hajduzsoboslo hebben wij ds Zimany Jozsef bezocht, onze 

vroegere begeleider naar Oekraïne. Hij woont daar nu met zijn huidige vrouw in een verzorgingshuis 

en is op zijn manier nog steeds bezig met evangelisatie via het internet. Door Parkinson is hij erg 

geëmotioneerd en kan hij moeilijk mailen, zijn vrouw helpt hem hierbij. Ook hier ondersteuning door de 

SHHO. Zonder werk kan ik niet leven is zijn credo. Vervolgens een bezoek gebracht aan 2 families in 

Debercen. Op zondag 3 oktober gaan we via Cegled waar we het door Mvr. L .v.d.Meer al sinds 1957 

ondersteund kindertehuis bezoeken naar Erd bij Boedapest. In het kinderhuis gaat het goed; te weinig 

personeel te veel patiënten en te weinig financiële ondersteuning. Men moet kinderen opnemen. Hier 

is een baby gebracht van 3 maanden, die tijdens de geboorte te weinig zuurstof heeft gehad, wat kan 

je hier in de toekomst mee? Er is schaamte naar familie. Wie het weet mag het zeggen! Ook hier is 

onze hulp met dankbaarheid in ontvangst genomen. In Nagykores hebben wij Klara een bejaarde 

zieke arme alleenstaande bezocht. Slechte behuizing. Ook hier hebben wij geholpen. In Kesckemet 

een zelfde situatie. We hadden een afspraak gemaakt maar niemand  getroffen, waarschijnlijk in het 

ziekenhuis op genomen. Nadere zoektocht volgt.  

Hierna zijn we doorgereden naar ds Literaty Zoltan en zijn vrouw ZsuZsa.  Zij zijn Ds en 

Godsdienstonderwijzeres (ook ds). Zoltan is ook docent aan de Theologische Hogeschool in 

Boedapest en heeft een paar leerhuizen. Zsuzsa geeft catechisatie, begeleidt een ouder/kind groep 

en helpt mensen aan de onderkant van de maatschappij. Hier is ook onze goederenopslag voor 

verdere doorvoer in Hongarije. Ook zij begeleiden ons als tolk in Hongarije. Dit alles met een gezin 

met 4 kinderen. Op maandag hebben wij een bezoek gebracht aan Ds Vladar Istvan in Monor. De 

kerkelijke gemeente is hier door forensen uit Boedepast die zich hier vestigen meer dan verdubbeld. 

Er  is een 2e kerk gebouwd met een eigen ds. De oude kerk en pastorie worden gerenoveerd. Ook 

hier helpt de SHHO. Vervolgens zijn we naar Kiskunlachaza gegaan naar Lazlo. Zijn moeder is dit 

voorjaar op 88 jarige leeftijd overleden. Zijn moeder Cherhatti Kalmanne was voor Mevr v.d. Meer en 

de SHHO altijd een grote hulp. Lazlo was zeer aangedaan door ons bezoek. Ook hebben wij Farago 



Tiborne in Dunaharazti bezocht; ook zij was erg blij met het bezoek uit Holland. Bij haar zoon Csaba 

Farago ds in deze gemeente hebben wij een ondersteuning achtergelaten voor reparatie en bouw van 

kerk en parochiehuis. Als laatste hebben wij Tamas de zoon van Mevr. Chumbel  in Hergechalom, 

bezocht en hier een ondersteuning achtergelaten voor zijn moeder en zus in Oradea Roemenië die 

beide mentaal ziek zijn. Dit scheelde ons een rit naar Roemenië. De avond hebben wij doorgebracht 

bij de Fam. Literaty. Het was gezellig met hen en de kinderen, zij doen de groeten aan iedereen in 

Holland  en zij hopen net als wij op nog veel toekomstige ontmoetingen 

Overal waar we geweest zijn, zijn we met veel liefde ontvangen ook al kwamen wij soms met lege 

handen, er zijn betekent heel veel voor veel mensen. Wij zijn de achterblijvers dankbaar dat wij deze 

reis weer mochten maken en wij danken een ieder die op welke manier dan deze reis mogelijk heeft 

gemaakt. We kunnen het niet zonder uw ondersteuning. U kunt ons blijven ondersteunen op reknr.  

NL 81 ABNA 0810 4637 84 t.n.v. Stichting Hulp-Hongarije-Oekraïne te `s-Gravenzande. Uw gift is 

fiscaal aftrekbaar. 

Wij danken bovenal onze God voor zijn steun en vertrouwen. 

Groet Namens de SHHO 

Henk Mulder 

Henk Boekestein 

 

 

 

 

 

 


