
   
 

  
Wat een mooie week en wat een mooie dag vandaag! 
In het kindertehuis in Komló (wat wij niet financieel maar wel moreel ondersteunen) is er van de 
week door een Nederlands echtpaar een hele nieuwe kerstboom, inclusief verlichting en versiering, 
gebracht. En eergisteren bracht een ander echtpaar veel lekkere, gezonde, en leuke dingen. Ook 
hebben de kinderen veel post gekregen. En dit allemaal dankzij een oproep op Facebook.  
Op de laatste foto (in de bijlage) is de kerstboom, en zijn een aantal kinderen, te zien. 
Het is fijn om te merken dat er Nederlanders zijn, die in de buurt van Komló verblijven of wonen, 
meer betrokken raken.  
Zo komt het regelmatig voor dat wij de vraag krijgen of wij een adres weten waar men b.v. 
kinderkleding, of speelgoed, of levensmiddelen kan brengen.  



Meestal weten we wel een passend adres in Komló, en is dat niet het geval dan wel in het dorp 
Magyaregyregy.  
 
En dan vandaag… onze jongeren uit het Studiefonds konden een Nederlands kerstpakket ophalen; op 
de markt in Komló. (Op de foto's: Bálint, Stella, Virág en Dóri) 
De meeste jongeren hebben nu Kerstvakantie; behalve onze 3 dames (Csilla, Stella en Virág) op de 
universiteit. (Zij krijgen wel een langere voorjaarsvakantie) 
Stella studeert ook met Kerst hard, want ze maakt zich op voor de belangrijke tentamens in januari. 
En dan in mei de eindexamens. En als het allemaal goed gaat, dan mag zij zich in juni a.s. de eerste 
vrouwelijke Roma tandarts in Hongarije noemen!  
 
Gezien de pandemie kunnen we nog geen plannen maken voor een volgend werkbezoek aan Komló.  
Via een besloten groep op Facebook houden we contact met de jongeren.  
En op zo'n dag als vandaag, als de foto's en privé berichten binnen komen, dan zijn ze ver weg, maar 
toch dichtbij.  
 
Tot slot willen wij u allen een Gezegend Kerstfeest toewensen! 
 
Op de grens van licht en duister 
tussen zorgen en verdriet 
kwam Hij zonder glans en luister 
met een ster in het verschiet. 
 
Troost en liefde van de Vader 
kwamen tot ons in een kind 
en geen mensen staat ons ooit nader 
dan de zoon door God bemind. 
 
Steeds weer tussen licht en duister 
horen mensen groot en klein 
door de wind het zacht gefluister 
ook voor jou zal Ik er zijn. 
      (Gabriël Smit) 
 
Hartelijk dank voor alle vormen van steun in het afgelopen jaar!  
 
Mede namens Edit Szűcs en Wijny van den Bovenkamp, 
Conny van Tuil 
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