
 

 

 

Reisverslag Hongarije reis 2015. 

24-5-2015  

Nadat we ons verzameld hadden bij de Mac in Heerenveen vertrokken wij (Siebe, Herman en Ronald) 

om 19.00 uur richting Hongarije. Na een goede reis van ongeveer 16.5  uur kwamen wij aan in 

Nyíregyháza bij Aggi ( een vroeger gastmeisje ) en haar gezin en werden hartelijk onthaald met koffie 

en fris. Na hun nieuwe huis te hebben bekeken kregen we een heerlijke goulash soep geserveerd. Na 

de maaltijd zijn we verder gereden naar ons overnachting  plek voor deze week in Mátészalka. Er was 

weinig te doen want ook hier was het 2
de

 pinksterdag. 

 

26-5-2015 

Na een goede nachtrust eerst 

ontbijten en even bijpraten met 

Eniko onze contact persoon in het 

kindertehuis. Vandaag een 

afspraak in Baktalórántháza met 

Palne Antal  (directrice). In onze 

voorbereiding van deze reis 

hadden we de kindertehuizen 

gevraagd wat ze nodig hebben. 

Vanuit dit tehuis werd gevraagd 

om vier nieuwe fietsen en vijf 

leren voetballen. De voetballen 

hebben we mee genomen uit 

Nederland en werden gesponsord  

door Siebe Bos Sport in Kollumer. 

We zijn met één van de 

medewerkers naar Nyíregyháza gegaan om fietsen te kopen, na wat onderhandelen vier fietsen 

gekocht, deze fietsen hebben we kunnen kopen dankzij de sponsering van Hamilton-Bright uit Sneek. 

 



27-5-2015 

Deze dag een afspraak in  Nyírbátor, 

hier was de vraag voor 62 bad- 

handdoeken, 62 plaids voor op de 

bedden en 6 droogrekken. Na 

ontvangen te zijn met koffie zijn we 

met één van de medewerkers gaan 

winkelen. Bij het eerste winkeltje 

waren we ver over ons budget heen 

en van korting hadden ze nog nooit 

gehoord. Na enig navragen kwamen 

we terecht bij een wat goedkopere 

winkel en een wat schappelijker 

winkelier,  hier alle badhanddoeken 

en plaids gekocht. De volgende winkel 

werden de droogrekken gekocht en 

weer terug naar het kindertehuis. Hier zat directeur Nagy Csaba op ons te wachten voor een bezoek 

aan het nieuwe kindertehuis in Nyírbogát. Dit nieuwe tehuis zal naar verwachting in september klaar 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28-5-2015 

Vandaag staat het kinderhuis Cégénydányád op het programma. Zoals als altijd bij de kindertehuizen 

een hartelijk welkom met koffie,  koekjes en frisdrank. Na wat gesprekken over wat er moest komen 

zijn we naar 

Fehérgyarmat gereden, 

waar voogd Eva ons al 

stond op te wachten. Na 

wat rond kijken hebben 

we twee eetkamertafels 

en twaalf stoelen 

gekocht. Eenmaal terug 

zijn we onthaald op een 

heerlijke maaltijd kip 

met rijst, na de maaltijd 

weer terug naar 

Mátészalka. 

 

 

 

29-5-2015 

Als laatste kinderhuis was 

Mátészalka aan de beurt. 

De keuze was zo klaar 20 

nieuwe bedden voor het 

nieuw te bouwen 

kindertehuis. Op het 

terrein van het tehuis in 

Mátészalka worden 

namelijk 4 nieuwe 

woonunits gebouwd voor 

40 kinderen, dit project 

zal ongeveer augustus- 

september klaar zijn. Het 

oude kinderhuis blijft ook 

bestaan en zal ongeveer 

60 kinderen huisvesten. Ook wil ik graag mijn dank uitspreken naar Herbalife voor het zenden van 13 

pallets kleding en computers. De directrice uit Mátészalka,  Aniko,  heeft uit de dozen een aantal 

shirts gehaald voor de dansgroep zodat deze nu optreed in t-shirts van Herbalife. Vrijdagmiddag 

kregen we nog visite van één van onze donateurs,  Edwin Bierman van HungariaHuizen uit 

Nederland. Na wat gedronken en gesproken te hebben zijn we via een rondleiding door het oude 

kindertehuis naar het nieuwe, in aanbouw zijnde kindertehuis gegaan.  



 

Voor de avond waren we uitgenodigd bij een bevriende Hongaarse familie voor een barbecue,  na de 

barbecue waren we uitgenodigd om nog een borreltje te drinken in de karaoke bar, niet te laat op 

bed want de volgende morgen terug naar Nederland. 

30-5-2015 

Acht uur op, wassen, aankleden, koffers inpakken en ontbijten, daarna afscheid genomen van de 

aanwezige mensen op het kinderhuis en via ons stamkroegje voor een cappuccino naar Nederland 

alwaar we 14 uur later arriveerden. Dit was het einde van een mooie week in Hongarije. Mede 

namens de directeuren en directrices van de kindertehuizen wil ik graag alle sponsoren,  zowel 

zakelijke als privé, hartelijk bedanken voor hun donaties want zonder hun was dit niet mogelijk 

geweest. Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan Siebe de Jong  van de Kollumer Koerier die zich al 

jaren belangeloos voor dit project inzet. 

 

Vriendelijke groet, 

Ronald Boonstra 

 

          

 


