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’s Morgens vroeg stappen we ons huis uit in de
wetenschap dat het buiten 16 oC is. Door de
wind voelt het veel en veel kouder aan, je hebt
het gevoel dat de wind dwars door je heen
blaast. Wat geweldig dat we nu uit een warm
huis mogen stappen en niet meer bang hoeven
te zijn dat de CVketel weer in storing gaat en
alle leidingen in huis bevriezen! Meer dan een
jaar hebben we er over gedaan om er achter
te komen wat de
storing veroorzaakte.
De oorzaak ...... een
pakkingsring die oud
geworden was! Een
paar euro en het leed
was geleden! Jammer
dat het zo lang geduurd heeft en dat de
onnodige „reparaties” veel gekost hebben,
maar we genieten wel veel meer van onze CV
dan normaal! De wetenschap dat veel mensen
in die ijskoude vrieskou zonder verwarming
moeten leven, maakt ons dankbaarder maar het
geeft ook een ongemakkelijk gevoel. Volgens
een onderzoek van de KSH, een Belgisch
Hongaarse bank die een eigen sociaal
hulpprogramma heeft, leeft 42,2 procent van
de Hongaarse kinderen onder de zeven jaar in
armoede!

Nu het beter gaat met Marcel heeft hij ook weer energie en de
mogelijkheid om thuis weer aan het werk te gaan.

Jarenlang lag de verbouwing/renovatie van ons
huis stil, het ging gewoon niet. Nu worden er
kasten gebouwd zodat we meer opbergruimte

krijgen en het huis netter kunnen houden en zijn
er plannen om buiten (bij beter weer) ook weer

aan de slag te gaan. We willen bijvoorbeeld voor de
jongens een werkplaatsje maken in één van de

opslagcontainers zodat ze daar aan fietsen/brommers
en dergelijke kunnen sleutelen. In de hoop dat ze

daardoor een alternatief hebben om hun vrije tijd niet
alleen aan internet te besteden.

Het is maandagmiddag als Marcel met de kinderen thuis komt
van school. Jonatan praat honderduit over hoe een meisje van zijn
klas haar been heeft gebroken. Hoe vervelend dat voor haar is
maar ook hoe de andere kinderen haar helpen. Vragend aan zijn
broers en zus: „Wij hebben nog nooit echt iets gebroken he?” Nee
.... nog niet, bij thuiskomst gaat hij samen met Himsha even
glijden op een heel klein stukje ijs achter het huis
en ja hoor binnen een paar minuten een hoop
gegil. Hij is gevallen en het lijkt er erg op dat zijn
sleutelbeen gebroken is. Dus „even” naar de
dokter. Na 2 uur wachten onderzoekt de arts hem,
tja gebroken. Na 3 minuten weer naar buiten en
even wachten voor de röntgen. Na bijna 1 uur
wachten weer bij dokter naar binnen .... ja
gebroken kijk maar op de opname ... auw dat ziet
er pijnlijk uit! En na 3 minuutjes weer naar buiten
met een stukje doek wat een mitella moet
voorstellen. De volgende dag hebben we een
schouderbrace gekocht en daarmee kan hij bijna alles doen,
gelukkig ook schrijven want het was natuurlijk zijn rechterarm
waarmee het gebeurde.

CCoouurraanntt

Het ontmoetingscentrum
DOCK staat op het punt
geopend te worden. De
stickers zitten op de ramen,
we hebben een voetbaltafel
gekregen en we zijn bezig
met de laatste afrondingen.
Doordat we met zo weinig
mensen zijn gaan we ons
eerst concentreren op de
jeugd. Voor hen willen we twee keer per week onze deur gaan openen. We
willen beginnen met de jeugd van onze jeugdgroep in de hoop dat zij
hier graag vrienden en vriendinnen uit gaan nodigen. Zo willen we
ervaring op gaan doen en langzaam naamsbekendheid krijgen.
Meerdere van ons team geven godsdienstlessen op school en hopelijk

kan die bekendheid ook helpen om meer jongeren enthousiast te krijgen.
Meer dan eens stond ik (Marcel) op het punt om het op te geven. Door alle
tegenvallers en problemen die we hadden werd de hoop/het geloof dat we de deur
van DOCK konden openen flink de grond in gestampt. Maar de wetenschap dat
jullie voor ons bidden, dat velen van jullie het project op jullie hart dragen, dat
velen ook financieel of op andere manieren bijgedragen hebben, zorgde ervoor dat we
toch steeds opnieuw opkrabbelden en verder gingen. Daarboven uitstijgend, dat deze
overtuiging niet alleen maar onze droom is, maar bovenal een visie van onze Vader.
De bediening naar armlastige gezinnen hebben we helaas (maar hopelijk tijdelijk) bijna stil moeten
leggen. We hebben er gewoon niet genoeg mensen voor. We bidden daarom dat de Heer mensen
gaat sturen die ons daarbij kunnen helpen omdat we het nog steeds erg belangrijk vinden dat we met

deze mensen ook in contact komen/blijven.
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