Reisverslag stichting Tabitha

Zaterdag 8 t/m zaterdag 15 oktober 2016

Peter Lindhout, Jeroen Sloof en Raymond Schrik

Zaterdag 8 oktober
Project: Areke Wigmans, naschoolse opvang zigeunerkinderen
Plaats: Valea lui Mihai
Zaterdagmiddag om 12.00 uur start onze reis naar Roemenië en
Oekraïne en rijdt Raymond voor om Jeroen en Peter op te halen.
We rijden richting Eindhoven en zijn met een uur in Eindhoven en
parkeren onze auto. We checken gelijk maar in en zijn de zware
koffers dan kwijt, gaan door de douane en controle. Dan is het
wachten en drinken wat koffie en eten wat.
We vliegen om 15.40 uur hebben een rustige vlucht. Aangekomen in
Debrecen halen we de auto op en rijden 45 km richting Valea Lui
Mihai naar Areke Wigmans ons 1e bezoekadres.
Als we aankomen is er een hartelijk weerzien en gaan gelijk wat eten. We praten bij over de situatie
van de opvang van de zigeuners en over het reilen en zijlen van het dorp en de zigeunerkerk.
Er komen een aantal dingen naar voren:
 Kinderen zijn drukker geworden en luisteren niet zo goed meer als voorheen.
 Er is wat onrust tussen de klassen onderling en er zijn 2 mensen tekort die voor de groep
kunnen staan als leiding.
 Areke wil geen kleding meer, is niet zoveel meer nodig en blijft met de kleding zitten.
 Is op zoek naar een aanhanger voor een Berg skelter.
 Kopieerpapier gaat erg hard en heeft een tekort aan papier, is dus welkom.
 Heeft nog een pallet toiletpapier en bruine bonen gehad en dit is het laatste wat ze krijgt.
 Ze heeft volgend jaar een probleem met het eten, gezien de leverancier van wie ze eten
kreeg er mee gaat stoppen.
Afgelopen jaar, mei en juli veel mensen over de vloer gehad om te helpen, heeft zelf maar 1 week
vakantie gehad. Dit is te druk geweest en zal het volgend jaar anders regelen.
Areke heeft 150 actieve adressen die ze bij moet houden, is een hele klus > reageert op haar eigen
tijd naar deze mensen.

Zondag 9 oktober
Na een reisdag is het altijd goed slapen en de volgende dag,
zondag zijn we nog de hele dag bij Areke.
Eerst hebben we ontbijt gehad en gaan daarna naar de
zigeunerkerk die bij de zigeunerwijk staat.
Er zijn ongeveer 50 of 60 zigeuners bij elkaar in de kerk en
het is fijn om de eenheid in Christus te ervaren. Zingen met
elkaar van wat bekende liederen, dat gaat dan nog wel.
De woorden die er gesproken worden is niet te volgen.
Er wordt deze morgen ook avondmaal gevierd en dit heeft
een iets andere vorm, maar heel mooi om met elkaar te
doen.
Na de dienst worden er nog wat foto’s gemaakt en wordt er nog gesproken met elkaar.
We gaan hierna naar het huis van Areke en drinken koffie met elkaar praten wat na over de dienst en
krijgen een rondleiding over het terrein.
Wat een beetje traditie is geworden, wordt ook deze keer weer gedaan, de gasten koken voor Areke.
Na wat kunst en vliegwerk staat er toch een lekkere maaltijd op tafel waar we uiteindelijk van
genieten.
In de middag zijn we met Areke naar een oud vrouwtje van 85 jaar geweest, waar we wat eten
hebben gebracht en wat geld voor een nieuw fornuis. Vrouw was erg dankbaar en kon gelukkig weer
gaan koken.
In de avond hebben we met elkaar gegeten en zijn die avond bij Areke thuis geweest, het was weer
gezellig met elkaar.

Maandag 10 oktober
Project: Julia Home, Elisabethclub en 2e hands kleding
Plaats : Oradea
Na een nacht slapen bij Areke en een ontbijt is het tijd om richting Oradea te vetrekken.
Rond de tijd dat we willen vertrekken komen de mensen aan die die dag werken bij Areke en kunnen
ze nog even de hand schudden.
Na afscheid genomen te hebben kunnen we vertrekken en staat er een reis van ongeveer 70 km voor
de deur.
We komen begin van de middag aan in Oradea en
ontmoeten daar Sandor. Sandor regelt heel veel in en om
het gebouw en we brengen eerst onze bagage naar het
gastenverblijf. We drinken koffie met elkaar en praten
elkaar een beetje bij. Daarna krijgen we een rondleiding
door het gebouw. Er zijn wat kinderen aanwezig bij de
naschoolse opvang en kijken daar even bij.
De naschoolse opvang gaat goed en hebben ongeveer 30
kinderen. 25 Hongaarse kinderen en 5 zigeuner kinderen,
dit gaat goed. Zijn wel bijna allemaal kinderen met problemen.
Kinderen komen lopend naar de opvang en worden niet meer opgehaald zoals voorheen.
Opvang is van 12.00 uur tm 17.00 uur.
Bijzondere Noden uit Rhenen - Gereformeerde gemeente geeft voor arm gezin project €24.000,=
Magdonna leidt het arme gezinnen project.
2x per jaar komen er ongeveer 200 mensen ( o.a met kerst ) , krijgen kleding, eten en bijbelstudie.
2 dames en 1 heer doen de begeleiding van de groepen.
Zijn aan het kijken of ze kunnen stoppen met het runnen van de keuken , er zijn strenge eisen en
kosten geld. Zijn in overleg met een catering bedrijf om maaltijden te bestellen indien nodig.
Kosten €3,50 voor soep en warme maaltijd.
Kleding: krijgen kleding vanuit Waardenburg en Ridderkerk. Hebben minimaal 300 dozen nodig, dus
kunnen meer dozen aanleveren.
Zijn ook op zoek naar tafelkleden, bedlinnen, mannen broeken en
overhemden, vrouwen kleding en speelgoed.
Juni tm september minder druk in de winkel. Elke dag winkel open
van 10.00 tm 17.00 uur.
In de zomer rond €100,= opbrengst in de maand , betalen salaris
€1050,=
Normale opbrengst winkel is €2500,= opbrengst in de maand.
Sandor zou in de loop van de tijd een overstap naar een medisch
beroep willen maken.

Dinsdag 11 oktober
Project: Dorcas Home, Lidia Home, CE House en Abod?
Plaats: Tirgu Mures
In de morgen hebben we nog een ontbijt met Sandor en laden gelijk de spullen in om te vetrekken.
We rijden met z’n vieren naar Magdalena en Istvan Viski. Drinken koffie met elkaar en hebben een
fijn gesprek.
Istvan verzorgt de bijbelstudie in Juliahome en Magdalena doet het ouderenproject.
Dit doen ze beide met veel plezier. Na een uurtje vertrekken we richting Tirgu Mures, dit is ongeveer
260 km rijden. 260 km in Roemenië rijden duurt wat langer dan in Nederland en komen met wat
oponthoud eind vd middag aan in Tirgu Mures. We slapen deze keer bij Peter Szabo, de broer van
ons contactpersoon in Tirgu Mures. We brengen onze spullen naar binnen en gaan naar de stad om
wat rond te kijken . We zijn die avond op ons logeeradres en kunnen wat ontspannen.

Woensdag 12 oktober
Project: Dorcas Home, Lidia Home, CE House en Abod?
Plaats: Tirgu Mures
We vertrekken deze morgen rond 9.45 uur vanaf ons
logeeradres en gaan richting CE House – Tirgu Mures. We
ontmoeten daar Szabo Istvan en Halmen Istvan.
Over 2 jaar gaat Szabo met pensioen en een opvolger
zoeken is niet zo makkelijk. Er staan nu 14 mensen op de
loonstrook en 27 mensen totaal.
We hebben het over de kleding gehad en daar komen de
volgende dingen naar voren:
Tabitha en Duitsland leveren kleding. Hebben behoefte
aan goede kleding, gerepareerde / slechte kleding kunnen
ze niet gebruiken. Markt is verzadigd vwb 2 e hands kleding en verwachting van nieuwe generatie is
hoog wat de kleding betreft. Ze denken na over de transporten om per locatie ( Oradea en TG Mures
) een apart transport te regelen. Manier waarop het nu gaat vraagt veel inspanning en veel
papierwerk nadat de kleding bij hun geleverd is.
Krijgen vanuit Nordhorn – Duitsland een grote hoeveelheid van 1 artikel. Laatst 160 kozijnen waarvan
van sommige het raam kapot was en beschadigd >> veel extra werk.
Zwitserland is gestopt met de fietsen te leveren. Er moeten in TG Mures veel fietsen gerepareerd
worden, maar salaris en reparatiekosten zijn hoog , niet rendabel … nadenken over de toekomst.
Lydiahome heeft nog een winkel waar ze spullen verkopen, elk jaar een andere hulp.
Plan om magazijn/ winkel te beginnen op grond die ze nog hebben mag niet doorgaan.
De staat wil de helft van het land hebben om een snelweg aan te leggen, maar al 3 jaar geen
ontwikkeling. Er is ook nog een CE House in Zalau met een Granny project en een Agrippa project ,
totaal dus op 4 locaties een CE House. Elk jaar zijn er nog 9 a 10 groepen die in de zomer naar het
Buchin camp gaan. Elektriciteit is nog steeds een probleem. Gebruiken de houtkachel als er geen zon
is om het water te verwarmen d.m.v zonnepanelen. Volgend jaar de speeltoestellen vervangen.
Doorsnee salaris 300 a 400 euro.
Vrijwilligers Lydiahome een probleem, als Lydia weg zou gaan is er geen PR meer ( communicatie
naar buiten ). Lydia home is eigendom van de kerk, maar geven geen geld.
CE wil volgend jaar als het doorgaat een bezoek aan Ridderkerk brengen met de vervanger van Szabo
Istvan, bespreken wat de mogelijkheden zijn.

*Granny project – hebben gesproken met Kotty die sinds
2000 bij de CE werkzaam is.
Wil graag een bevestiging krijgen als de mail bij ons is
aangekomen , stuurt mails naar Info@tabitha mailadres.
Studenten komen 1x in de 2 weken om te helpen bij het
Granny project. Vieren 1x in de 3 maanden de
verjaardagen van de ouderen. Er zijn totaal 45 ouderen
waarmee ze eten, zingen, bijbelstudie houden, theater,
koken en bakken. Er zullen nog 10 oudere bijkomen.
Wat oudere vrijwilligers helpen bij het verzinnen van
activiteiten ( comite ) en schenken koffie en helpen bij de
bijbelstudie. Mobiele ouderen gaan andere slechtere
ouderen thuis bezoeken, drinken koffie, lezen en hebben bijbelstudie met elkaar.
Dorcas heeft een project, adopteer een oudere voor €14,- per persoon.
Er zijn 3 personen in de Granny organisatie ( 2,5 persoon volledig ), ze bezoeken 160 oudere mensen
thuis per maand buiten de ouderen die al in het CE huis komen. De 160 ouderen krijgen elke maand
een voedselpakket. Er is ook het Hannah project : oudere en jongere mensen bij elkaar, jongere
maken iets voor oudere en andersom.
Krijgen geld van Dorcas en van de staat voor 50 oudere. Hebben genoeg geld, maar zouden voor bv
medicijnen wat extra geld kunnen gebruiken.
Krijgen mensen van de kerk door en door mond op mond ‘’reclame’’.
Gaat om oudere vanaf 55 jaar, kijken naar de omstandigheden van de mensen en niet naar een evt.
uitkering.
*Dorcashome –
Hebben met Maria Halmen gesproken.
Er zijn 12 oudere kinderen in Dorcashome.
Een drukke vakantieperiode gehad met veel activiteiten.
Engels kamp, Cluj kamp. De meisjes hebben in christelijke
families gezeten / gekeken om ervan te leren.
Het dak van Dorcashome is gerenoveerd samen met de
jongens van Dorcashome.
Er zijn ook half september 2 kamers gerenoveerd met
hulp van de kinderen.
Szabo Istvan heeft geen dagelijkse bemoeienis meer met
Dorcashome, is alleen met de lunch aanwezig om bij te
praten. De financiën regelt hij nog wel. Opvolging is wel
een probleem. Er is een dame bijgekomen als hulp voor Maria om wat administratieve taken over te
nemen. We hebben weer 200 ( algemene ) kaarten besteld, die we normaal volgend jaar maart zullen
krijgen.

*Lydiahome –
Hebben met Lydia en Andras ( directeur ) gesproken.
Er zijn nu 15 kinderen aanwezig in de leeftijd van 8 tm 18 jaar, er
is plaats voor 20 kinderen.
Er zijn 9 man begeleiding : Lydia, Andras ( directeur ),
maatschappelijk werker, 1 kok, 5 begeleiders.
Andras is predikant en woont 13 km van Lydiahome vandaan, hij
is voor 2 jaar aangesteld als directeur. Er zijn niet direct
problemen met de kinderen , 2 ouders hebben geen contact met
de kinderen.
Edith wil wel terugkomen. De samenwerking tussen Lydiahome
en Abod was de bedoeling maar is nu nog niet van de grond
gekomen, liggen ook te ver uit elkaar.
Bedoeling was om Abod als backup te hebben, omdat het leek dat
het met Lydia verder niet door zou gaan. Beide projecten staan op
zichzelf.
Wilde nog proberen het met Edith te behouden en wisten niet
hoe het verder moest, vertrouwde op God.
Sandra heeft Lydiahome verlaten. Minimum salarissen zijn ook
omhoog gegaan en moeten ook betaald worden.
Hebben 2 bussen die in slechte staat zijn en willen hiervoor 1
goede kopen. Andras ( directeur ) wist niks van Abod, hoe dit
allemaal gegaan is ? Stichting Roki sponsort Lydiahome niet meer.
*Abod We wilden dit project toch nog even bekijken en zijn naar Abod gereden, het laatste stuk is een
mooie rit door de bossen.
We ontmoeten hier Sandra Fekete.
Uit het gesprek van Halmen Istvan en en Szabo Istvan hebben we begrepen dat ze met dit project
niet zo blij zijn. Er zijn hier 8 kinderen aanwezig, waarvan 1 klein zigeunermeisje.
In het voorste gebouw, de keuken treffen we de kinderen aan en ze krijgen daar
huiswerkbegeleiding. Ze krijgen dit van de dominee die aan de overkant woont.
Er zijn deze zomer buiten speeltoestellen geplaatst door een groep uit Nederland. Ouders van Sandra
komen ook geregeld langs om te helpen.
Financieel redt ze het wel. Geld voor houten kozijnen heeft ze al om te laten plaatsen, maar in het
voorjaar 2017 komt er een groep uit Urk om de buitenboel te verven. Ze wil dan gelijk de nieuwe
kozijnen regelen. Krijg hulp van Stichting Roki, gemeente uit Urk en uit Ierland.
Ze heeft geen officieel contract van de overheid om dit werk te doen, maar heeft een contract met
de ouders opgesteld. Kinderen kunnen als het echt moet dus snel weg zijn.
De woon en slaapkamer van de kinderen zien er netjes uit, stoken het warm met hout.
Gaan maandelijks de mail van haar ontvangen via info@tabitha .
Na een drukke dag met veel gesprekken gaan we terug naar het overnachtingsadres.
Daar hebben we afgesproken met Szabo Arpad om daar te eten met elkaar en eens lekker bij te
praten. Het is gezellig die avond.
Arpad zal 1 juni 2017 stoppen als predikant van de gemeente Curteni ( Udvarfalva )
Hij hoopt in mei te verhuizen naar een ander huis vlakbij zijn broer Peter.
Wil geen groots afscheid, maar hangt van Sara af.
Wat er met de zomerkampen gaat gebeuren is nog de vraag ?
Gaat het iig doorgeven aan de nieuwe predikant.
Kerkenraad heeft al een nieuwe predikant op het oog, maar gaan pas beroepen als Arpad weg is.
Wil zelf vrijwilligerswerk gaan doen bij Bonus pastor voor 2 of 3 dagen in de week.

Is 35 km enkele reis en vraagt reiskosten vergoeding >> €500,= willen we dit ?
Wil ook zielzorg verlenen bij schoonmoeder in verzorgingshuis, er is daar niks aanwezig.
Hebben de verslagen weer ontvangen van de zomerhulp en het winterkamp.
Zomerkamp was erg goed dit jaar , mensen serieus met het geloof bezig.
Sara was er niet bij, omdat ze in de gemeente visitatie kregen en Sara de administratie doet…. Dus
druk.
Na een lange avond met elkaar gesproken te hebben zijn we lekker gaan slapen.

Donderdag 13 oktober
Project: Lyceum en zigeunerzending (Homoki)
Plaats: Nagybereg ( Oekraïne )
Na een goede nachtrust en goed ontbijt vertrekken we richting Oekraïne.
We hebben een aardige rit voor de boeg, namelijk 320 km.
We gaan om 8.30 uur weg en zijn om 15.15 uur op de school , het laatste stukje van de reis gaat
anders dan anders. We kunnen met de auto Oekraïne niet in en worden opgehaald door Andras,
onze contactpersoon op de school. We gaan lopend de grens over en wel heel snel, namelijk met 10
minuten zijn we de grens over. Met de auto kan dit wel 2 tot 4 uur duren.
Aangekomen op de school hebben we een rondleiding gehad en werden we in de ontvangsthal
verwacht. We werden daar toegesproken en toegezongen door een groep kinderen van de school.
Dit was erg mooi. We hebben op onze beurt de groeten vanuit Ridderkerk doorgegeven en Gods
zegen toegewenst.
Na dit alles zijn we omdat er een kerkdienst was waar de jeugd naartoe ging, 20 minuten in de kerk
wezen kijken met Andras.
Daarna werden we uitgenodigd om met z’n tienen met elkaar te eten in het buurthuis vlakbij de
school. Daarbij waren Andras, Toth Laslo en zijn vrouw, nieuwe directeur en zijn vrouw, David en
Anna en wij met drieën .
Andras is sinds 1 jaar de nieuwe directeur en heeft hiervoor 10 jaar voor de klas gestaan op de
school. Is in juli getrouwd en woont nu tijdelijk in het gastenverblijf tegenover de school.
We hebben in het nieuwe jongens dormitory geslapen. School ziet er netjes uit, maar ze gaven aan
dat er vanuit de bouw nog wel wat problemen zijn hier en daar.
Vrijdag 14 oktober
Project: Lyceum en zigeunerzending (Homoki)
Plaats: Nagybereg ( Oekraïne )
Deze morgen hebben we ontbeten met David en Andras in de school.
Na het ontbijt zijn we met David naar de zigeuners gegaan en hebben daar rondgekeken.
In het Multi Functioneel Centrum ( MFC ) heeft David ons verteld dat er problemen zijn en dat
Homoki zo goed als zeker weggaat.
Er zijn andere regels gekomen die gecontroleerd worden door de kerk.
Homoki houdt na een aantal keer te hebben aangegeven zich vast aan zijn eigen ideeën , er is slecht
mee samen te werken….. doet zijn eigen ding.
Een aantal fouten geconstateerd en willen hem helpen. Volgens David weet de bisschop niet wat de
werkzaamheden inhouden en wat het project precies is , maar de bisschop ziet het met Homoki niet
zitten.
David heeft aangegeven het te willen uitleggen bij de bisschop, maar de bisschop wil dit niet.
Bisschop wil alles zelf bepalen en in handen houden. Hij heeft de plaatselijke kerk / predikant
opdracht gegeven om dit op te lossen. David heeft geen enkele bemoeienis meer met het project.
De HOE en GM hebben ok gesproken met de bisschop. Bisschop wil de financiën laten lopen via de
kerk. GM gaat n.a.v verslag beslissen hoe nu verder ?

Als Homoki weggaat zal hij waarschijnlijk verhuizen naar een andere plaats.
Zijn huis is van de kerk. Diana heeft nu nog meer stress.
Zigeuners hadden begrepen dat Homoki weg zou gaan en vroegen aan David hoe het nu precies zit.
Zigeuners zijn teleurgesteld en willen protesteren.
In de middag hadden we geen programma en zijn we in de stad Beregszasz geweest.
Als afsluiting van de reis zijn we met Toth Laslo, Andras en de nieuwe directeur ( Andras ) wezen eten
in Beregszasz.
We hebben hier met Toth Laslo gesproken over de ontstane situatie en zijn verhaal gehoord.
Eerst gesproken over hoe de Hongaarse kerk in elkaar zit.
Vroegen naar de situatie van Homoki en de zigeuners.
Ze willen het project van Homoki dichter bij de kerk hebben ( missionair )
Kerk verantwoordelijk voor het plaatselijke zigeunerwerk.
De kerkdiensten zullen gewoon doorgaan in het MFC en zal door een ouderling of door Toth Laslo
zelf worden geleid.
Zijn vrouw kan daar ook bij helpen ( is ook predikant ) .
Toth Laslo wil het zigeunerproject laten doorgaan en zal daar alles aan doen.
De kinder kleuterschool is in 2 groepen. Naschoolse opvang zal in de staatsschool plaatsvinden.
Dit doen ze omdat als de opvang in het MFC zou zijn de zigeuners naar huis zouden gaan.
Zigeuners krijgen dan eten in de staatsschool.
Stipendia is nog steeds nodig, krijgen in november een overzicht.
Eind oktober is alles binnen vanuit de klassen en moet het duidelijk zijn.
Exploitatie is geen hulp of geld voor nodig.
Totale begroting is €230.000,= en krijgen dit van de Hongaarse overheid.
Salaris is omhoog gegaan van €200,= naar €300,= om leraren vast te houden bij de grensstreek.
In Hongarije, net de grens over krijgen ze voor dezelfde baan 3 tot 5x zoveel salaris als in Oekraïne.
De Hongaarse kerk geeft ongeveer €17,= euro per maand aan iedere leerling om het geheel wat
voorruit te laten gaan.
De school gaat aangeven als er voor een bepaald doel geld nodig is.
Van het gegeven geld kunnen ze reparaties uitvoeren, meubels en verf kopen.
De kleding is nog zeer welkom voor de leraren.
We zien wel dat de kinderen er verzorgder uit zien en netter gekleed zijn.
Zaterdag 15 oktober
Vertrek Nagybereg naar Debrecen, vliegveld (+/- 140 km)
Vlucht Debrecen – Eindhoven om 12.55 uur
Om half 8 worden we door Andras opgehaald en richting grens gebracht.
Andras gaat mee de grens over en daar kunnen we de auto weer ophalen bij een bekende van hem.
We nemen afscheid van hem en daarna rijden we richting Debrecen. We zijn mooi op tijd voor de
vlucht terug.
We vliegen op 12.55 uur terug naar Eindhoven.
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer goede en gezegende reis, met goede gesprekken en
goede ontmoetingen. Waarin bij alles wat we mochten bespreken en zien we de eenheid in Christus
mochten ervaren.

Peter Lindhout
Raymond Schrik
Jeroen Sloof

