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Zaterdag 6 oktober 2018 
Zaterdagmorgen om 8 uur vliegen we naar Budapest. De groep is gevarieerd qua leeftijd, de oudste, 
mijn vader is 75 en de jongste 34 jaar. Ik ben wel de enige vrouw. 
 
In Budapest worden we opgewacht door Sanyi Debreceni. Hij is ‘s nachts om 3 uur uit Oekraïne 
vertrokken om ons om 11 uur op te halen. De reistijd is 3 ½ uur, maar de wachttijd bij de grens is 
gemiddeld 4 uur. De reis van het vliegveld Budapest naar Oekraïne hebben we “geluk” , we zijn na 
een half uur de grens over. Sanyi werkt vrijwillig voor mensen op het zigeunerkamp. We hebben 
zondag met hem afgesproken om dit te bezoeken. Hiervoor gaan we een supermarkt in om eten in te 
kopen. We kopen 10 verschillende soorten voedingsmiddelen, o.a. meel, rijst etc. maar ook een 
lekker stuk chocolade erbij. Dit voor 30 gezinnen.  
 
Bij aankomst in gasthuis “De Ark” staat ons een heerlijke pan soep en brood op te wachten. ‘s 
Avonds na het eten maken we samen meer dan 30 pakketten, van de ’s middags ingekochte 
goederen. 
 
Zondag 7 oktober 2018 
Zondagmorgen starten we met een kerkdienst. Anja zit achter ons en vertaalt de dienst. Na de dienst 
gaan we het dorp in en de markt op, ook drinken we een kop koffie op terras in het centrum. Hier is 
goed het verschil te zien tussen arm en rijk. Terwijl wij op een luxe terras een heerlijke cappuccino 
drinken, bedelt er een klein meisje op straat en halen andere kinderen het eten uit de vuilnisbakken. 
Jan-Willem rent een supermarkt in en koopt brood en bananen om dit aan de kinderen te geven.  
 
‘s Middags bezoeken we het Arendsnest, een “geslaagd” project waar Joost destijds aan heeft 
meegeholpen opbouwen. Hier is een dagopvang en aan de overkant een huis waar kinderen 
permanent wonen, waarvan de ouders overleden of aan drank/drugs zijn. Als we binnen komen zijn 
ze bezig met het avondeten klaar te maken, de kinderen helpen mee met het bereiden ervan. We 
zien dat de kids zich “thuis” voelen, je voelt de liefde en warmte van de begeleiders en de kinderen 
stralen. Er zit 1 jongen van +- 10 jaar bij die gelijk onze mannen uitdaagt voor een potje voetbal.  
 
Later die middag bezoeken met Sanyi Debreceni en z’n vrouw Erszo het zigeunerkamp. Als we aan 
komen rijden springen de kinderen je al tegemoet, ze willen allemaal je aandacht en pakken je hand, 
ook zijn ze allemaal dol op Sanyi en z’n vrouw. Het is ongelofelijk hoe de mensen wonen, oud 
vervallen, geen hygiëne etc. etc. Toch worden we overal hartelijk ontvangen en nodigen ze ons 
binnen uit. Met een grote brok in ons keel verlaten we het kamp. Ongelofelijk wat we hebben gezien 
en de verhalen die we hebben gehoord, maar met heel veel respect voor Sanyi en Erszo die hier heel 
veel goeds doen. Na hun werk en in de weekenden koken ze voor de kinderen, geven ze onderwijs en 
leren ze hun huis op te knappen. Etc. etc. Dit doen ze vanuit hun geloof en dat is mooi om te zien hoe 
dit verbroedert.  
 
Na dit gebeuren zijn we uitgenodigd bij Sanyi en z’n gezin waar een heerlijke maaltijd voor ons klaar 
is gemaakt. We besluiten dat er een standbeeld van deze mensen moet komen of een mooie film.  
 
Maandag 8 oktober 2018 
Maandagochtend hebben we met Sandor afgesproken, dit is +- 3 kwartier rijden vooral op 
onverharde wegen. Sandor is het aanspreekpunt van Werkgroep De Ruyter. We komen aan bij een 
terrein waarop een kerk en klaslokalen zijn gebouwd, dit aan de rand van het zigeunerkamp. We 
krijgen een rondleiding en zien dat deze man goed werk verricht. Scholing, eten en hygiëne is 



belangrijk voor dit soort kinderen. Dit hebben ze van huis uit niet mee gekregen en belangrijk is om 
dit te doorbreken en met de basis te beginnen.  
 
‘s Middags bezoeken we een oud vervallen pand. Dit willen ze graag opknappen en er een 
ouderenhuis van gaan maken. Er moet nog heel veel gebeuren, maar ook dit kan een mooi project 
worden. Het huis staat in een mooie omgeving bij een park.  
 
‘s Avonds eten we bij vrienden van Joost. Tony en Csaba waarvan de vrouwen voor ons hebben 
gekookt. Ook weer heel gezellig en ongelofelijk gastvrij. 
 
Dinsdag 9 oktober 2018 
Dinsdagochtend hebben we afgesproken met Anja, zij heeft een kinderopvang aan huis. Anja is 
getrouwd met Vasja, een Oekraïner, en is hier gesetteld en heeft ook een groot hart. Met haar 
bezoeken we een aantal gezinnen. Als zij van mensen hoort of ziet dat ze in schrijnende situatie 
zitten, bezoekt ze hen en probeert hulp te bieden waar mogelijk. Zo komen we o.a. Bij een 
gehandicapte vrouw, ze is nog geen 50 jaar. Haar ouders zijn al jong overleden en daarna heeft ze bij 
een oom ingewoond, die heeft misbruik van haar gemaakt. Hij gaf haar slecht te eten en eigende ook 
haar geld zich toe. Nu woont ze in een klein hokje ( +- 1 ½ bij 2 meter) wat bij een peetoom is 
gebouwd in de achtertuin. Hier lag ze op een bank onder een smoezelig dekbedje. Toen we haar 
vroegen wat haar wensen waren vroeg ze graag een dikker dekbed voor de winter en een mobieltje 
omdat haar oude kapot is. Wat het dan mooi maakt is dat we gelijk actie kunnen ondernemen. 
Lekker dik dekbed op de markt gekocht, hoes erbij en Ronald z’n tweede telefoon hebben we 
achtergelaten. Wat evt. nog mooi zou zijn is een rolstoel die ze zelf kan bedienen. 
 
Na 3 van dit soort schrijnende gezinnen te hebben bezocht ontmoeten we de andere helft bij het 
ziekenhuis. Ook zij komen ontdaan terug met heftige verhalen van de familie bezoeken. Hierna gaan 
we op de kinderafdeling kijken in het ziekenhuis waar 2 Nederlandse meiden, Jorien en Stefanie, 
werken. De meiden zijn daar alleen om liefde en aandacht te geven, anders liggen de kindjes de hele 
dag hulpeloos in bed. De kinderen zijn door ouders achtergelaten. We zien een jongetje met een 
hartprobleem, hij is 8 maanden. Maar ziet eruit als hooguit 5 maanden. En een doodziek jongetje wat 
een hersenvliesontsteking heeft gehad. Wat grijpt dit ons allemaal aan en wat zouden we ze graag 
naar huis mee willen nemen! 
 
‘s Middags met Sanyi Fodor op pad, eerst naar een opslagplaats waar de goederen aankomen, 
daarna naar een dokterspost die onlangs is opgeknapt met hulp van Werkgroep De Ruyter. Ook dit 
zijn mooie geslaagde projecten. 
 
Indrukwekkend 
Wat een intensieve en indrukwekkende dagen waren dit. Elke dag hebben we ‘s avonds een 
debriefing gehouden, waarin we met elkaar onze gevoelens s en gedachten deelden. Deze laatste 
avond breken we… maar zijn er ook om elkaar te steunen. Wat was dit een mooie en 
indrukwekkende reis! 
 
Bedankt Joost voor de organisatie, vertalen en kennis maken met je vrienden, maar vooral ook je 
geestelijke support, jij weet dingen te relativeren, het goede van de mens in te zien en op de 
momenten  dat we het moeilijk hadden en we allemaal dicht klapten de juiste woorden te vinden. Je 
bent een kanjer! 
 
Marline Schoneveld 

 


