
Dit is de 26e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in 

Hongarije 

   

Hoog tijd om weer eens verslag te doen van de gebeurtenissen in ons leven en werk hier in 

Hongarije! De afgelopen maanden stonden regelmatig in het teken van reizen, maar ook 

verschillende trainingen zijn gegeven. 

Reizen 

In februari is Prisca samen met Febe naar Nederland geweest om haar jongste zus te 

bezoeken, die bevallen was van een dochtertje. Ze ontmoette ook het ThuisFrontTeam en 

vond het erg leuk om de kinderen van onze thuisgemeente in Zuidlaren te vertellen over 

ons werk en leven in Hongarije. Een 

week later is Hessel ook naar Nederland 

geweest samen met zijn Roma collega 

Kálmán (lees hierover meer op onze 

website in de blog van april!); een 

indrukwekkende reis voor hem! Op de 

terugweg reisde Hessels moeder mee 

naar Hongarije. We hebben een week 

van haar gezelschap genoten. 

   



Begin april is Hessel een aantal dagen naar Roemenië geweest om daar samen met zijn 

Amerikaanse collega een training te doen voor jongeren in de stad Orádea. In het weekend 

mochten ze allebei voorgaan in verschillende gemeenten: Hessel kreeg drie diensten 

toebedeeld en zijn collega zelfs vier! Voor de Hongaars-Roemeense voorgangers daar is 

dat wekelijkse praktijk (ook over deze training heeft Hessel een blog geschreven in mei). 

TOT2 

Eind april was er de TOT2-training: Training of Trainers. Deze werd gehouden in 

Belgrado, Servië, en bouwde voort op de eerste training (TOT1). Het ging over hoe je 

effectief een gemeenschap kunt binnenkomen, hoe je informatie kunt opdoen over een 

gemeenschap, hoe je projecten kunt opzetten die door de gemeenschap zelf gedragen 

worden etc. Er waren deelnemers uit Servië, Albanië, Hongarije en Slowakije. Bijzonder 

om te zien hoe in al deze landen CHE-projecten meer en meer gestalte krijgen. Het is 

daarbij de kunst om niet in de val te trappen van doorlopend noodhulp geven, maar 

concrete ontwikkeling te bieden door allereerst een verandering van denken aan te reiken. 

 

  

Kas 

In één van de gemeenschappen waar Hessel al langer werkt, is de afgelopen maanden 

gewerkt aan het opzetten van een kas. De lokale overheid heeft er een stuk grond ter 

beschikking gesteld, en daar wordt nu een landbouwproject gestart met rond de 20 

gezinnen. Een onderdeel van dit project is een kleine kas, met dank aan stichting Agrinas, 

die het idee hiervoor aanleverde! Grote uitdaging zal zijn om de deelnemers met elkaar te 

laten samenwerken en ook om te voorkomen dat de opbrengst vroegtijdig gestolen wordt 

door kwaadwillenden. Daarom is een cruciaal onderdeel van dit project ook de wekelijkse 

bijeenkomst met onderwijs en training. Zo wordt er gemeenschap opgebouwd. 

Diefstal 

Over stelen gesproken: eind maart is er een kledingverkoop gehouden in één van de dorpen 

met de kleding die we van verschillende kanten gekregen hadden. Dit had al met al zo'n 

20.000 forint opgeleverd, wat bestemd was voor ons landbouwproject (zaden, gereedschap 



etc.). Op Tweede Paasdag werd er echter bij Kálmán ingebroken en werd het geldkistje 

meegenomen, alsook zijn laptop en zijn telefoon. Behalve de opbrengst van de verkoop zat 

er ook nog geld in voor Kálmáns rijexamen. De politie heeft de laptop terug weten te 

vinden; ook is bekend wie de daders zijn: een stel kinderen van een jaar of twaalf, dertien. 

Maar de kans dat het geld ooit nog terugkomt, is erg klein. 

  

Bemoedigend hierin was, toen Prisca dit deelde op Facebook, er meteen mensen waren die 

een gift deden, zodat het geld voor Kalmáns rijexamen in ieder geval betaald kon worden. 

Ook kreeg hij een mooie telefoon van iemand uit Nederland waar hij erg blij mee was. 

Kálmán ervoer hierin dat God voor hem zorgt! 

Thuis 

In de voorjaarsvakantie is onze coach Margriet van InToMission hier een paar dagen 

geweest. Ze heeft een paar dagen uit ons leven meegemaakt en alhoewel het wat anders 

was door de vakantie hebben we een goede tijd gehad met elkaar en stevige 

coachingsgesprekken gevoerd. Ze had ook gesprekjes met de kinderen en d.m.v. creatieve 

vormen praatte ze met hen over hun leven hier in Hongarije. 

De kinderen zijn alweer begonnen aan de laatste drukke weken van het schooljaar. Er moet 

van alles afgerond worden en er worden plannen gemaakt voor schoolkamp. Ze hebben 

allemaal erg veel zin in de zomer en zien ernaar uit om naar Nederland te gaan. We zullen 

daar als gezin vijf weken zijn. Vind je het leuk om meer te horen over ons werk en leven in 

Hongarije dan ben je van harte welkom op onze presentaties. Het zijn er dit jaar twee: 

– Zondag 16 juli: CGK Zuidlaren, Westeind 10, aanvang: 10.30 

– Woensdag 19 juli: Koffiebar De Rots Urk, Urkerweg 64, aanvang: 19.30 

  



 

Colofon 

Hessel en Prisca Keuter 

Gerrit, Lea, Febe en Christy 

4271 Mikepércs 

Irinyi utca 10 

Hongarije 

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com 

 

Website: www.familiekeuter.nl 

 

Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940 

t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren 

o.v.v. Roma zending familie Keuter. 

Contactpersoon ThuisFrontTeam: 
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