April 2003

Stichting ZOM

Nieuwsbrief
Geachte sponsor,
Sommige mensen zeggen dat het voorjaar de
mooiste tijd van het jaar is. Alles is zo fris en
krokussen, narcissen en tulpen versieren
terrassen en voortuinen. Ook in Mátészalka
zijn de bloembollen uit Zevenaar graag
gezien maar is het voorjaar te kort om er in
volle teugen van te kunnen genieten.
Daarvoor zijn de winters met temperaturen
van soms 20 graad onder nul des te langer.
Voor de kinderen bij de pleeggezinnen en in
het weeshuis in Mátészalka was deze winter
minder koud en eenzaam dan anders. Dankzij
de speelgoedactie van Top 1 Toys in
Zevenaar en de kerstpakketten van de
sponsoren hadden zij een geweldig kerstfeest,
een feest waar zij nog lang op konden teren.
Zonder de extra financiële bijdrage van een
aantal sponsoren was dat niet mogelijk
geweest. Wij willen dan ook langs deze weg
de gulle gevers hartelijk danken.

-

-

Wij hebben kennis gemaakt met de
nieuwe burgemeester van Mátészalka
Miklos Biro. Hij wil evenals zijn
voorganger graag blijven
samenwerken met de ZOM.
Samenwerken aan een betere
toekomst blijft ook in de toekomst de
basis voor het stedencontact tussen
Zevenaar en Mátészalka.
In april gaat weer een delegatie van
leerlingen van de locatie Vestersbos
van het Liemers College naar
Mátészalka om daar samen met de
leerlingen van de Technische School
te werken aan de bouw van het
nieuwe ZOM project, een
dienstencentrum voor gehandicapten.

Sinds de laatste nieuwsbrief van november
vorig jaar is veel gebeurd:
-

-

Het speelgoed en de kerstpakketten
zijn verdeeld onder de kinderen in het
weeshuis en bij de pleeggezinnen:
totaal 160 kinderen
Van de structurele bijdragen van
sponsoren werden extra maaltijden en
schoolopleidingen betaald.
Onze voorzitter Wil de Raden heeft
afscheid genomen als rector van het
Liemers College en heeft in plaats van
cadeaus een bijdrage gevraagd voor
de school voor gehandicapten in
Mátészalka. Meer dan tienduizend
euro werd binnengehaald.

Het leven in een weeshuis
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds
werd aangekondigd komt nu
Maria Jonas aan het woord,

een meisje dat in het weeshuis in Mátészalka
heeft gewoond en dat nu in haar eigen
levensonderhoud moet voorzien.
Frans Gieling van de ZOM heeft haar
toevallig ontmoet tijdens zijn laatste bezoek
aan Mátészalka, vorig jaar september.
Daar staat ze dan, amper twintig jaar oud, bij
de receptie van het hotel in Mátészalka waar
de delegatie uit Zevenaar is ondergebracht.
Frans Gieling is verrast wanneer hij door
Maria in het Nederlands wordt
aangesproken:”Omdat de meeste mensen
nauwelijks Duits en Engels spreken had ik
zeker niet verwacht dat iemand Nederlands
zou spreken. “
In het gesprek dat daarop volgt blijkt dat
Maria tijdens haar verblijf in het weeshuis via
een Nederlandse stichting diverse keren in
Nederland op vakantie was geweest. Ook
heeft zij als au-pair bij een gezin in Franeker
gewerkt.
Het levensverhaal van Maria is niet
rooskleurig: Maria was de oudste van de vier
meisjes die onder erbarmelijke
omstandigheden leefden voordat ze wegens
ondervoeding en verwaarlozing uit de
ouderlijke macht werden onttrokken. Terwijl
de twee oudste kinderen in het weeshuis in
Mátészalka werden ondergebracht, moesten
de jongsten naar een speciaal weeshuis voor
kleuters en baby’s. Ook het later geboren
jongetje werd uit huis geplaatst.

De begeleiding duurde slechts enkele weken
en daarna werd van haar verwacht dat ze op
eigen benen zou staan. Gelukkig kon ze een
beroep doen op gastouders in Nederland en
kreeg ze de gelegenheid daar te gaan werken.
Dolgraag was zij toen in Nederland blijven
wonen, maar dat was helaas niet
mogelijk:”Zij is een pittig meisje dat niet
zomaar bij de pakken neer gaat zitten daarom
heeft zij ondanks de grote werkloosheid in
Hongarije toch een baantje gevonden als
receptioniste in
Mátészalka.
Het is onregelmatig werk maar
zij kan nu in ieder geval in haar eigen
levensbehoefte voorzien zonder afhankelijk te
zijn van anderen.”
Uit het verhaal van Maria blijkt dat het
sponsorplan broodnodig is om juist die extra
onkosten te kunnen dekken die nodig zijn om
de kinderen een opleiding te laten volgen.
Zonder deze hulp zou dat niet mogelijk zijn.
Daarom zijn we zo blij met uw hulp en gaan
we steeds weer op zoek naar nieuwe
sponsors.
Nu:
160 weeskinderen
Ons streven is:
160 weeskinderen

=

65 sponsors

= 160 sponsors

Misschien zijn in uw familie en
vriendenkring nog mensen die 5 euro per
maand willen missen voor deze kinderen.
Ook incidentele giften zijn welkom op
giro 8566 of op banknummer 38.48.33.284
t.n.v. Stichting ZOM.

Weeshuis Mátészalka
Maria heeft goede herinneringen aan het
weeshuis in Mátészalka waar zij de
gelegenheid kreeg om een kappersopleiding
te volgen.
Zoals gebruikelijk moest zij op haar
negentiende het weeshuis verlaten. Met een
startkapitaal van ongeveer honderd gulden
moest zij onder begeleiding proberen een
eigen bestaan op te bouwen.

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief zullen we over de
actie van de leerlingen van het Vestersbos
berichten.
Graag willen wij u bedanken voor uw steun

Voor verdere informatie en suggesties:
Frans Gieling
tel. 0316 – 527964
Gerard v.d. Heijden
tel. 0316 – 330187
En op www.stichting-zom.nl

