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Transport naar Hongarije
Op donderdag 30 mei 2013 heeft Stichting Kinderen in Nood een vracht geladen voor
dominee Gusztáv Fodor in de plaats Tiszaderzs in Hongarije.
De lading bestond onder andere uit 21 dekbedden, 30 dekens, 6 eenpersoons bedden, 33
eenpersoons matrassen, 40 hoofdkussens, 32 dozen schoenen, 83 dozen kleding, 7 dozen
spreien, 42 stoelen, 32 kinderstoelen, 14 dozen speelgoed, 9 naaimachines en 3 rollators.
De overblijvende ruimte werd opgevuld met 174 zakken kleding.

Het uitladen

Bericht van Gusztáv Fodor zaterdag 1 juni:
“Beste mensen,
De vracht kwam vandaag om 14.00 uur aan en om 17.00 uur hadden we alles uitgeladen.
Van voor tot achter was de vrachtwagen gevuld met goederen van perfecte kwaliteit. De
spullen voor de kinderopvang, de goederen voor het ziekenhuis, de matrassen, uit alles
blijkt jullie liefde voor ons en voor onze mensen. Deze liefde en medelijden zijn
waardevoller dan al het andere in de wereld. Ik zie en ik voel tijdens het uitladen het goede
werk van de vrijwilligers. Ik weet dat er achter deze vracht honderden uren aan werk zitten.
Achter deze hulpgoederen voel ik de liefde van de mensen en hun goede hart dat hier in
Hongarije straalt. Ik houd van dit stralende licht. Het geeft mij kracht om Stichting Kinderen
in Nood te vertegenwoordigen. Ik voel dat ik dit stralende licht moet brengen bij de arme
mensen die in diepe armoede leven.
De helft van de vracht is al vrijwel verdeeld. Ik heb de pastor van de kerk in Kunhegyes
gevraagd om te komen. Zij willen in september een kinderopvang starten voor vijftig
kinderen. Ze kwamen met twee bestelwagens en ze kregen alle spullen voor een
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kinderopvang. De pastor zei dat het een wonder is dat ze alle meubilair voor een
kinderopvang ontvingen. Zonder jullie hulp konden ze de opvang niet starten.
Ik vroeg het ziekenhuis van Karcag. Zij ontvingen uit de vracht alle ziekenhuisgoederen, de
matrassen en de kinderbedjes.
De auto van de Mitternachtsruf Missie kwam ook en zij kregen enkele dozen met kleding en
schoenen, de naaimachines en andere goederen.
Onze bestelauto uit Tiszaszentimre nam de handschoenen mee, tien beeldschermen voor
het bejaardenhuis en de gordijnen. Wij zijn dankbaar voor de hulp die jullie boden.
Ik nodigde ook de lokale vertegenwoordigster van twintig gastgezinnen uit. Zij kwam met
een lange lijst, want zij had alle gastgezinnen gevraagd wat zij nodig hadden. Het is een
sterke vrouw en wanneer zij iets zag, zei ze: Dat heb ik nodig voor de gastgezinnen. Haar
echtgenoot is een voormalige politieman. Ik gaf ze alles wat ze vroegen, omdat ik houd van
de gastgezinnen.
Ik stuur enkele foto’s van het uitladen en het verdelen van de goederen. God houdt van
ons, want gisteren regende het zeer hard. En bij het uitladen van de vrachtauto zou het ook
gaan regenen. Maar God gaf ons droog weer om deze fantastische vracht uit te laden!
Nogmaals bedankt.
Gusztáv”

De pastor van Kunhegyes met de spullen voor een kinderopvang

Matrassen en kinderbedjes voor het ziekenhuis in Karcag
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De Mitternachtsruf Missie uit Budapest kreeg
onder andere kleding, schoenen en naaimachines

Vertegenwoordigster van de gastgezinnen

Gusztáv Fodor ontving een verzoek om hulp uit Tiszabő, een zeer arm dorp. Half juli ging
hij met twee auto’s naar dit dorp en bracht dekens, kleding, schoenen, matrassen, bedden
et cetera. De bevolking van dit arme dorp bestaat voor 98% uit zigeuners. De burgemeester
is een goed mens. Samen met iemand van de regering heeft hij er voor gezorgd dat de
distributie van de hulpgoederen eerlijk verliep. Fodor vertrouwt de burgemeester. De
burgemeester zei, dat niemand hen vertrouwt. Gusztáv Fodor en zijn team zijn de eersten
in tien jaar die de dorpsbewoners hulp bieden!

Gusztáv Fodor
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Dit verslag is te bekijken en te downloaden op www.kindereninnood.nl onder Transport.
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