16e nieuwsbrief van de familie Keuter, die in Hongarije woont voor zendingswerk onder Roma.
CHE
Eén van de personen waar Hessel mee
samenwerkt binnen CHE (Community Health
Evangelism, waar we in de vorige nieuwsbrief
over vertelden) is Kálmán. Hij is Roma, en heeft
2 trainingen van CHE gevolgd. Hij is erg
muzikaal en heeft – mede door wat hij bij CHE
geleerd heeft – een gezonde visie voor de plaats
waar hij woont. Zo is hij b.v. vorig jaar een
landbouwproject begonnen met een aantal
gezinnen; samen huren ze een stuk grond, dat ze
bewerken, inzaaien en oogsten om op die manier
een stukje levensonderhoud te hebben. Dit jaar
willen ze opnieuw zo'n project doen, maar dan
grootschaliger.
Hessel gaat wekelijks naar hem toe, geeft training en samen bezoeken ze verschillende gezinnen
in het dorp om te kijken wat de mensen zelf als nood ervaren en ook hoe ze daarvoor samen als
gemeenschap aan een oplossing kunnen werken. De rol van CHE daarbij is als een soort
stimulator te werken en mensen op ideeën te brengen om gezamenlijk de problemen aan te
pakken.
Kálmáns gezondheid is een punt van gebed; onlangs is er een tumor bij hem verwijderd en als
gevolg daarvan moet hij een zware medicijnkuur volgen. Willen jullie voor hem bidden en voor
zijn rol binnen het CHE-project?

Missie
Voor dit jaar willen we proberen een CHE-project
op te zetten in nog twee of drie Roma
gemeenschappen in Oost-Hongarije. Op dit
moment zijn er al een aantal contacten met
verschillende dorpen, maar het hangt van de
inwoners zelf af of ze zo'n project willen. Ook
willen we een soort 'screening' doen in zo'n tien
andere gemeenschappen om te kijken of daar
mogelijk een CHE-project opgestart kan worden.
Een belangrijk onderdeel van dit werk is het
geven van training; in februari en maart is Hessel

betrokken bij een CHE-training die op vier zaterdagen gehouden wordt in Hatvan, een stad zo'n 60
km van Budapest af. De bedoeling hiervan is Roma zelf de principes van CHE bij te brengen –
gezonde relaties, gezond geloof en gezonde gemeenschappen – zodat zij zelf de 'eigenaars' van het
CHE-project in hun gemeenschap kunnen worden. In het oostelijk deel van het land willen we dit
jaar ook zo'n soort training houden.
Deze benadering is vrij uniek, omdat Roma hiermee zelf verantwoordelijkheid krijgen voor de
ontwikkeling van hun omstandigheden. Veel zendingsorganisaties gaan er van uit dat Roma dit
niet aan kunnen, en blijven daarom de dingen vóór hen doen. Met als gevolg dat er voor de heel
korte termijn wel iets gedaan wordt, maar op de lange termijn verandert er eigenlijk niets.
CHE focust op het opbouwen van gezonde relaties, die een lange termijn uitwerking hebben. Voor
Hessel betekent dit in de praktijk dat hij persoonlijke contacten opbouwt met degenen die
plaatselijk een CHE-project leiden, hen traint en toerust, zodat zij aan de mensen in
hun gemeenschap kunnen doorgeven wat ze zelf geleerd en
meegekregen hebben.
In het voorjaar hoopt Hessel zelf ook meer te leren over
holistische zending op een conferentie in Amerika waar hij met
het CHE-team uit Hongarije naar toe gaat. Ze zullen veel mensen
ontmoeten die hiermee actief zijn en ook presentaties geven in
gemeenten daar.
MEK is de Hongaarse vertaling van CHE:
Misszió az egészséges közösségekért

Ukraïne
Eén keer per maand gaat Hessel een zondag naar
Ukraïne, net over de grens met Hongarije. Daar
werkt hij samen met de voorganger van een
Golgota-gemeente; 's morgens gaat hij daar dan in
de gemeente voor en 's middags bezoeken ze een
Roma-gemeenschap in de buurt waar vaak een
huiskerkdienst gehouden wordt. Het land is de
laatste tijd veel in het nieuws geweest, en het was
te merken aan de mensen dat ze vaak weinig
vertrouwen in de regering hebben en met name
jongeren zien eigenlijk geen hoop voor de
toekomst. De enige mogelijkheid die ze zien is
naar het Westen te kunnen vertrekken. Er is veel gebed nodig voor Ukraïne, voor het herstel van
dit land en dat de waarheid weer zal gaan regeren, zodat mensen weer hoop krijgen.

Thuis
Lea heeft een kalender gemaakt, waarop ze de dagen aftelt tot de zomervakantie, maar zover is het

voorlopig nog niet. Wel hebben we gepland om deze zomer een paar weken in Nederland te zijn,
waar we allemaal veel zin in hebben.
De kinderen hebben in januari allemaal een mooi halfjaarsrapport meegekregen op school!
Bijzonder om te zien hoe ze gegroeid zijn in hun schoolwerk en in het spreken van Hongaars.
Gerrit en Christy zijn jarig geweest in de afgelopen tijd, en vonden het erg leuk om kaartjes uit
Nederland te krijgen!
Christy ziet er naar uit om ook naar de lagere school te gaan; ze is nu nog de enige die naar de
óvoda (kleuterschool) gaat. Ze kan inmiddels al Nederlands lezen, waarmee we dagelijks oefenen;
dit is belangrijk voor haar taalontwikkeling, als ze volgend jaar Hongaars leert lezen en schrijven.
We merken nu bij Febe wat een impact het heeft dat zij vanaf de eerste klas Hongaars onderwijs
krijgt. Ze begint al een echt 'Hongaartje' te worden!
Op school hebben de kinderen Farsang gevierd: altijd een grote happening waarbij de kinderen
zich mogen verkleden; dit jaar hadden we drie cowboys en een prinses!
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danken voor Gods trouwe zorg iedere dag, materieel en geestelijk
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