
 

Werkvakantie in Nyíregyháza 2019 
 

Komende zomervakantie wordt er vanuit de jeugdraad van de Hervormde 

kerk in Hazerswoude voor de 4e keer een werkvakantie georganiseerd. 

Dit gebeurt  in samenwerking met stichting HOE.  Het doel van de 

werkvakantie is: betrokkenheid, bewustwording, contacten en praktische 

hulp.  

 

We gaan met een groep van 12 enthousiaste jongeren én iets ouderen van 23 juli t/m 1 

augustus de handen uit de mouwen steken in Hongarije. 

  

Dit gaat gebeuren in- en rondom een tehuis voor 

gehandicapte meisjes en vrouwen in 

Nyíregyháza. 

Nyíregyháza is een stad in het noordoosten van 

Hongarije net boven Debrecen.  

Het tehuis Magdaléneum biedt een plek aan 100 

gehandicapte meisjes en vrouwen in de leeftijd 

van 11 tot 80 jaar.  

 

 

De werkvakantie zal vooral bestaan uit klussen in- en rondom het tehuis. 

De kluswerkzaamheden zullen worden gecoördineerd door Jack. Jack is de klusjesman van het 

opvanghuis en hij komt oorspronkelijk uit Nederland. Zijn vrouw is Hongaars en werkt ook in 

het tehuis. Jack kan alleen kluswerkzaamheden uitvoeren als er voldoende geld is, dus hij  is 

erg blij met onze plannen.  

 

Ook is het mogelijk om activiteiten te ondernemen met de 

bewoonsters. Hier is niet vaak tijd voor, dus dat zal zeer op prijs 

worden gesteld.  

In het tehuis wordt iedere zondag een kerkdienst gehouden. 

 

Daarnaast zullen  er 

contacten worden gelegd  

met de inwoners en 

kerkelijke gemeente van 

Nyíregyháza. 

 

 

We hopen op deze manier een beeld te krijgen van het leven in Nyíregyháza en we hopen op 

veel mooie ontmoetingen met, de gehandicapte meisjes, vrouwen, hun verzorgsters en de 

bewoners van de kerkelijke gemeente en het dorp. 

 

Om alle materialen die nodig zijn om te klussen, de verblijfskosten en een deel van de reis te 

financieren zijn we van plan om verschillende acties te gaan houden. Helpt u mee?   Z.O.Z. 



Acties Werkvakantie Nyíregyháza 

➢ 6 t/m 22 december: Kerstkaartenactie 
De opbrengst van de Kerstkaartenactie is voor de werkvakantie. Kerstkaarten kunnen van 6 
t/m 23 december worden ingeleverd, tijdens openingstijden, bij Van der Linde Mode & 
Lingerie, Dorpsstraat 138. Uw kerstpost wordt voor een gereduceerd bedrag, namelijk € 0,65 
cent per stuk weggebracht. Betaling bij afgifte.  
 

➢ 14 December: Happen & Stappen 
 Vrijdag 14 december is het ‘Happen & Stappen’ in ons dorp. We zullen die avond tussen 
 17.00 - 22.00 uur in de kerk onze werkvakantie en acties promoten en zelfgemaakte 
 (kerst)spullen verkopen. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om tijdens het ‘Happen & 
 Stappen’ langs te komen in onze kerk. 

 

➢ 18 Januari: 2e Hands Boekenmarkt 
Voor de boekenmarkt zijn wij op zoek naar 2e hands (kinder)boeken. Als u boeken voor ons 
heeft, graag! Mail ons, dan halen we ze bij u op.  Op vrijdag 18 januari tussen en 19.00 - 21.00 
uur bent u van harte welkom in De Regenboog om rond te kijken en boeken te kopen op onze 
boekenmarkt. Wij zorgen voor  een sfeervol winters-avondje met koffie/thee en iets lekkers. 
 

➢ 9 Februari: Bazaar van de clubs > werkvakantie 
De Bazaar is van 14.00 - 17.00 uur in De Regenboog  en wordt georganiseerd door de clubs. De 
opbrengst is voor de werkvakantie. Naast alle activiteiten van de clubs zal de 
werkvakantiegroep ook aanwezig zijn, zelfgemaakte spullen verkopen en/of een activiteit 
aanbieden. 
 

➢ Vanaf 9 Februari: Gevulde koffer voor Nyíregyháza 
In De Regenboog staat vanaf 9 februari een koffer die mee gaat naar Nyíregyháza. Aan u de 

vraag of u wilt helpen om de koffer te vullen met:  (nette) nachthemden en sport bh’s (zonder 

sluiting) het liefst volwassen maten. 

 

➢ 23 Maart: Veiling 
Op zaterdag 23 maart zal er in De Regenboog een veiling worden gehouden. Er zullen mooie, 
leuke, bijzondere spullen en diensten geveild worden. Mocht u iets hebben dat geveild mag 
worden, dan horen wij dat graag. Wij hopen op een grote opkomst tijdens onze veiling. Vanaf 
19.45 uur staat er koffie/thee en iets lekkers voor u klaar. Iedereen is van harte welkom! 
 

➢ 27 April Koningsontbijt 

 Zaterdag 27 april is het Koningsdag! Wilt u iemand (uit ons dorp) verrassen, bedanken of 
 zomaar een aardigheidje geven, dan kunt u tussen 8.00-10.00 uur voor € 8,50,- per persoon 
 een koninklijk ontbijtje laten bezorgen. Graag vóór 20 april naam en adres doorgeven via 
 de mail en vooraf betalen t.n.v. S. v.d. Linde NL91RABO0325923558 o.v.v.  Koningsontbijt 

 
Gedurende de voorbereidingen en tijdens de reis zijn wij te volgen op onze  

Facebook pagina: Werkvakantie Hazerswoude.  

Uiteraard hopen we na afloop ook een verslag uit te brengen. 

Verdere informatie over de werkvakantie leest u in het kerkblad, op de website of op de beamer. 
Zijn er nog vragen over de acties, het opgeven of opmerkingen dan kunt u mailen naar 

werkvakantiehazerswoude@gmail.com of bellen naar 0618763298 / 0610146536 
 

Groeten van: 
Adriaan, Christine, Jan-Jaap, Johan, Joyce, Kevin,  

Leanne, Lydia, Maurice, Nick, Sophia, Tessa 
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