
 

Bezoek van gastgezinnen/ouders  aan de kindertehuizen, maart 2015. 

 

Na het geslaagde gastouderbezoek in 2013 zijn van 19 tot 22 maart j.l.  weer een aantal 

gastouders/gezinnen naar Hongarije vertrokken  om daar met eigen ogen te zien hoe hun 

gastkinderen daar leven, de sfeer te proeven in de tehuizen en om wat van de nabije omgeving te 

zien. Bij het bezoek in 2013 waren er 9 personen mee, dit was ook het maximum aantal personen 

wat mee kon. Het tehuis in Mátészalka kan niet meer huisvesten, destijds waren er meer aanvragen 

en moesten wij mensen teleurstellen. 

 Deze keer waren er ook weer meer 

aanvragen dan het tehuis kon huisvesten. 

Omdat enkele gezinnen het geen probleem 

vonden om in een hotel  te verblijven,  

konden  er dit keer in totaal 13 personen 

afreizen naar Hongarije.  

De reis 

Donderdag 19 maart verzamelden wij ons 

zich rond het middaguur vanuit Dordrecht, 

Brunssum, Lemele, de Lier, Drachten en 

Sneek  in de hal van  airport Eindhoven. 

Gezamenlijk met enige hilariteit door de douane en verder naar de vertrekhal.  Omstreeks twee uur 

in de middag vertrokken en even na vieren geland in Debrecen. Bij aankomst stond Berti met de bus 

van het kindertehuis al te wachten en 

bracht ons naar Mátészalka alwaar wij 

tegen zessen in de avond bij het grote 

kindertehuis arriveerden. Bij de ingang 

werden we hartelijk verwelkomd door 

voogdij en de kinderen.  

 

 familie Varekamp en Csilla                                      



                       14 personen in de bus van Berti 

  



Voordat wij onze spullen naar de kamers konden brengen, moest iedereen mee naar de ruimte 

waarin de nieuwe leskeuken stond  (geschonken door een sponsor en  door de kinderen zelf 

geplaatst).   

Tot onze verrassing stond daar een  gedekte tafel  met  diverse etenswaar en drinken voor  ons klaar. 

Dit was uitstekend verzorgd door enkele van de tehuiskinderen.  Na dit gezellige samenzijn gingen wij 

naar de kamer en bracht Berti de gezinnen die verbleven in het hotel, met de bus daar naar toe, wat 

een service! In de avond hebben enkele gastouders even bij de kinderen in het tehuis gekeken en 

met ze gebabbeld. Anderen zijn er nog even op uit geweest. 

Het grote kindertehuis 

Vrijdagmorgen 20 maart om acht uur verzamelen in de leskeuken 

voor ontbijt. Berti  haalde de hotelgasten weer met de bus op. 

Met zijn allen weer genoten van een prima ontbijt en alvast 

besproken wat een ieder gaat doen deze dag. Tijdens ons verblijf 

hadden we de beschikking over vier huurauto´s. Omdat Ronald en 

Herman ´s morgens eerst nog een gesprek hadden met de 

directrice en voogd konden we niet direct naar de andere 

tehuizen vertrekken. Het was echter vanwege het prachtige weer 

goed toeven rondom het tehuis en dankzij de aangeleverde 

brillen door het personeel konden we ook nog genieten van de 

zonsverduistering. In de middag kon ieder groepje naar zijn eigen 

gastkind toe of familiehuisje in de omgeving bezoeken. Deze 

middag werd onder andere Cégénydányád bezocht waar ook 

weerzien was met gastkinderen en we werden verrast met een 

uitstekende lunch die wij ons prima lieten smaken. Tegen de 

avond weer in Mátészalka waar een geweldige maaltijd 

klaarstond in de leskeuken, compliment voor ´ chefkok Norbert `. 

Wat worden we in de watten gelegd en wat doen ze hun best.  In 

de avond gezellig op de kamer en de afgelopen dag doornemen.   Lekkere hapjes in Cégénydányád 



    Naar de zonsverduistering kijken 



 

                                                                

 

                                   Na lange tijd een weerzien, Csilla en Anja 

 



 

                                            Even aan de wandel in de buurt van het tehuis 

 

 



                           Csilla en Rosa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégénydányád 

   Harmke, Rita en één van de jongens 

 



    Demonstratie zigeunerdansen 

 

 

 



 



Zaterdagmorgen 21 maart, dit keer om negen uur ontbijten, uitslapen dus. Ook de hotelgangers 

doen mee, zij hebben nu zelf vervoer en Berti is 

dus vrij. Het is deze keer ook weer dik in orde, 

maar nu eten in de grote zaal. Later op de 

ochtend gaat een groep richting Tokaj (de 

wijnstreek) en drie groepen gaan naar 

Baktalórántháza en de provinciehoofdstad 

Nyíregyháza. Maar voordat gebeurt eerst naar 

een demonstratie zigeunerdansen door de 

tehuiskinderen en oei wat zijn ze goed. Na deze 

geweldige voorstelling mogen enkele gastouders 

ook een poging wagen, grote hilariteit natuurlijk. 

Omstreeks elf uur op weg naar Baktalórántháza 

om daar enige bezoekjes af te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De familiehuisjes in de omliggende plaatsen zijn toch wel 

het beste voor deze kinderen. In een van deze huizen gaan 

we op bezoek en staat wat te drinken voor ons. Ook hier 

een gastouder die zijn gastkind kan ontmoeten. Daarna op 

weg naar Nyíregyháza alwaar we met een hele groep op 

bezoek gaan bij Aggie, één van de gastkinderen van Ronald. 

Ze woont inmiddels al enige jaren samen en heeft een kind, 

ook drie broers die in het kindertehuis woonden heeft ze 

onder haar hoede genomen, indrukwekkend! In de woning die ze nog maar pas betrokken hebben 

worden we hartelijk ontvangen, een eengezinswoning en heel wat ruimer dan hun vorige flatwoning. 

Ook hier staan weer allerlei lekkere hapjes en drankjes voor ons klaar, we komen nergens tekort. 

Opvallend dat ze zo hun best doen allemaal, dit om het ons zo aangenaam mogelijk te maken en dat 

met zo weinig middelen. Na dit bezoek nog even enkele bezienswaardigheden in het centrum 

bekeken, een terrasje gepakt en een winkelcentrum bezocht. Daarna weer terug naar onze thuisbasis 

in Mátészalka. Met zijn allen ergens gedineerd in het centrum van Mátészalka en ’s avonds als  

besluit het kleine kroegje bezocht vlakbij het tehuis. 



 

 

Op bezoek bij Aggie in Nyíregyháza 

 



 

 

 

Zondagmorgen 22 maart de hele groep weer ontbijt in de grote zaal van het tehuis, daarna pakken 

en onderlinge ervaringen uitwisselen en tegen het middaguur nogmaals verrast met uitgebreide 

lunch, veel te gek allemaal. 

Gesponsorde leskeuken 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  “ Chefkok Norbert  ”  

   

 

Meteen na de lunch afscheid genomen van de voogdij en kinderen en werden we door Berti met de 

tehuisbus weer naar de luchthaven in Debrecen gebracht alwaar we half vijf weer naar Nederland 

vertrokken. Tegen zevenen aangekomen in Eindhoven, afscheid genomen en een ieder weer zijn 

eigen weg huiswaarts ging. Een bijzondere ervaring rijker met een heel leuk gezelschap. 

 

Herman Postma. 


