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Geachte sponsor, 

De dagen worden weer korter, mensen zoeken de 
gezelligheid in huis en zijn al bezig met de 
voorbereidingen voor Sinterklaas en zelfs 
Kerstmis.
Het wordt blijkbaar steeds moeilijker om een 
passend cadeau te vinden en in de 
speelgoedwinkels waar de schappen vol liggen, 
zoeken veel ouders alleen nog naar iets nieuws, 
want hun kroost heeft al zoveel……….
Kinderen uit het weeshuis en bij de 
pleeggezinnen in Hongarije zouden deze tekst 
ook na vertaling niet kunnen begrijpen. Zij zijn 
immers al blij wanneer hun buikje is gevuld en ze 
af en toe bij bijzondere gelegenheden een stukje 
speelgoed krijgen. 
Zonder de hulp van de sponsoren uit Nederland, 
mensen zoals u, zou dat niet mogelijk zijn. De 
kinderen weten dat drommels goed en zijn daar 
ook heel blij mee. Maar niet alleen de materiële 
hulp is belangrijk ook het feit dat er mensen zijn, 
zo ver weg, die zich hun lot aantrekken, is een 
extra steun. Veel kinderen zijn van 
zigeunerafkomst, iets wat het voor hen niet 
gemakkelijker maakt. Zigeuners namelijk worden 
nog steeds gediscrimineerd. 

    
   Een groepje zigeunerkinderen

Sandro Farkas, de vertegenwoordiger van de 
zigeuners in de gemeenteraad van Mátészalka 
brengt hier langzamerhand verandering in. Hij 
heeft door hard werken veel bereikt. Toch heeft 
hij zich in tegenstelling tot de meeste andere 
zigeuners die een goede baan hebben, nooit 
geschaamd voor zijn afkomst. Hij heeft zich het 
lot van zijn eigen mensen aangetrokken en heeft 
er mede voor gezorgd dat er nu zoveel is

verbeterd. Omdat ook u de weeskinderen steunt, 
ongeacht hun geloof of afkomst, komt  in 
Mátészalka langzamerhand een 
mentaliteitsverandering. Het gaat niet van de ene 
op de andere dag, maar stapje voor stapje. 
Dat was ook steeds de opzet van de ZOM. 
Dit jaar is het al weer tien jaar geleden dat de 
stedenband tussen Zevenaar en Mátészalka 
officieel is aangegaan. Ter gelegenheid van dit 
jubileum is een delegatie uit Mátészalka in april 
j.l. in Zevenaar geweest. Ook burgemeester Ruud 
Oudenhoven, die een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan het stedencontact was aanwezig.

     
   

Gerard v/d Heijden maakt een praatje met de 
kinderen in de spiksplinternieuwe school voor 
gehandicapten in Mátészalka, die met 
financiële steun van de ZOM kon worden 
ingericht
In september werd een tegenbezoek gebracht en 
werd tevens de boerderij voor verstandelijk 
gehandicapten in Mátészalka officieel in gebruik 
genomen. Ook werd de eerste steen gelegd voor 
een nieuw dienstencentrum voor gehandicapten. 
Symbolisch ook de steen voor een nieuwe 
toekomst. Daarom bestond de afvaardiging uit 
Zevenaar niet alleen uit mensen van het eerste 
uur, nieuwe mensen met nieuwe ideeën en 
energie waren eveneens uitgenodigd.  
Het feest in Zevenaar was gekoppeld aan de 
jaarlijkse landendag voor Nederlandse gemeenten 
die een stedenband hebben met een gemeente in 
Hongarije. Het vervulde ons met trots te horen dat 
we in Zevenaar meer tot stand hebben gebracht 
dan de meeste contacten die zich tot culturele- en 
scholenuitwisselingen beperken. 



Dat we als ZOM daaraan een steentje bij konden 
dragen,  mede dankzij uw hulp, is voor ons een 
extra stimulans om door te gaan.
De tijd van gelijkwaardig partnerschap is 
aangebroken en de stichting ZOM heeft dit tot 
uitdrukking gebracht door haar naam te 
veranderen. ‘Zevenaar Ondersteunt Mátészalka’ 
is nu ‘Zevenaar Ontmoet Mátészalka’. 
Samen werken aan een betere toekomst was en 
blijft het uitgangspunt. Samenwerking zal ook in 
de toekomst de basis blijven voor het 
stedencontact. 
Ter gelegenheid van het jubileum is een boek 
uitgegeven dat wij ook u graag als cadeautje aan 
willen bieden. Als dank voor uw steun. 
       

Voorzitter van de ZOM, Wil de Raden 
(midden) draagt de boerderij voor 
gehandicapten officieel over aan de 
burgemeester Dénes Szilágyi van Mátészalka

KERSTACTIE
Evenals voorgaande jaren willen we de wees - en 
pleegkinderen weer verrassen met een 
kerstpakket. De speelgoedactie van 
speelgoedwinkel  Top 1 Toys in Zevenaar kwam 
heel goed van pas. Hiermee konden we de 
pakketten voor kerstmis wel grotendeels  vullen. 
Maar zoals u weet steunt de ZOM niet alleen 
weeskinderen in Mátészalka maar ook kinderen 

bij pleeggezinnen in Vép en Pomaz.       
Totaal zo’n 160. 
Het aantal sponsoren bedraagt momenteel 65. 
Helaas heeft een aantal sponsoren zonder opgave 
van reden afgehaakt, waardoor de bijdrage die 
over de kinderen verdeeld moet worden is 
geslonken. Daarom zijn we nog op zoek naar 
nieuwe sponsors. Misschien zijn in uw familie -
en vriendenkring nog mensen die 5 euro per 
maand willen missen voor deze kinderen.  

De eerste steen voor het nieuwe ZOM-project 
is gelegd.

Daarnaast vragen wij u om een kerstbijdrage. 
Naast het speelgoed dat we gekregen hebben, 
willen we  van het geld lekkernijen, extra 
schoolspullen en kleding kopen voor de kinderen. 
Wij doen dit in overleg met de verzorgers.  
Giften zijn welkom op giro 8566 of op 
banknummer 38.48.33.284 t.n.v. Stichting ZOM 
onder vermelding Kerstactie 2002. 

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief zullen we over deze 
actie berichten. Tevens komt Maria Jonas aan het 
woord, een meisje dat in het weeshuis in 
Mátészalka heeft gewoond en dat nu in haar eigen 
levensonderhoud moet voorzien.

Graag willen wij u bedanken voor uw steun 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2003 

Stichting ZOM 

Voor verdere informatie en suggesties:
Frans Gieling  tel. 0316 – 527964
Gerard v.d. Heijden tel. 0316 – 330187

En op www.stichting-zom.nl


