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Op 14 juni 2022 zijn wij met ons gezin naar Hongarije geëmigreerd. Wij
hebben alles achter ons gelaten om te werken onder de allerarmsten. Samen
met Stichting Embrace delen wij het evangelie en bieden praktische hulp op
verschillende gebieden.
Aan de hand van de tekst uit Jesaja 58 vers 7 geven wij gehoor aan de
roeping van God die we heel duidelijk (hebben) ervaren.
Het is ons grote verlangen om de mensen hier een beter bestaan te geven, te
zorgen dat ze genoeg eten en kleding hebben en ze te vertellen van de hoop
die in ons leeft. Namelijk Jezus Christus Hij is naar deze aarde gekomen voor
de armen en verdrukten.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden over ons leven en
ons werk in het mooie Hongarije. Klik hier voor ons introductiefilmpje.

SZIA (HOI) vanuit Hongarije
Wat is er een hoop gebeurt sinds de laatste nieuwsbrief in april. Halverwege
mei is Hanno gestopt met werken zodat we alle regeldingen samen konden
doen. Het moeilijkste was dat we nog geen huis hadden. Na 3x in Hongarije
geweest te zijn om een huis te zoeken hadden we nog niets kunnen vinden.
Maar toen eindelijk op 17 mei, 3 weken voor vertrek, vonden we dan eindelijk
een prachtig huisje, midden op de Hongaarse poesta. Daar wonen we nu,
voornamelijk buiten want het is hier heerlijk zomerweer.
Maar voor we vertrokken moest er nog een hoop gebeuren, zo hadden we
een prachtige uitzenddienst en moesten we het hele huis door om alles in te
pakken. We dachten dat we niet zoveel spullen hadden maar toen het er op
aan kwam paste niet alles in de verhuisbus. Gelukkig konden we de
resterende spullen nog naar Kapelle brengen, deze komen in oktober of
november onze kant op.

De reis was tot in de puntjes voorbereid. Hanno is samen met Robin met de
auto naar Hongarije gereden, daarnaast reden er twee mannen met onze
spullen. Rudi en Adri, van harte bedankt! Rhodé, Tania, Stan en Fleur pakten
2 dagen nadat Hanno vertrok het vliegtuig. Wat was het een avontuur! Om 5
uur in de ochtend vertrokken ze richting Eindhoven.
Tania en Robin zijn 4 dagen gebleven, om te helpen met uitpakken en alles
op orde te krijgen. Zonder hen waren we nu nog niet uitgepakt! Bekijk hier
hoe de reis en laatste dagen in Nederland verliepen. (Vlog 10)
Het leven is behoorlijk verschillend met Nederland, zo hebben we alleen een
stroomaansluiting. Gas en waterleidingen lopen hier in het buitengebied niet.
Wel is er een waterput geslagen, een grote pomp haalt het water uit de
grond. Dit water is geen drinkwater, dus veel mensen kopen flessen met
water. Maar aangezien hier geen vuilophaaldienst is, hebben wij er voor
gekozen om een filter te gebruiken voor ons drinkwater. Het gefilterde water
is net zo lekker als het Nederlandse water.
We moeten wel erg wennen aan de temperaturen hier. Overdag is het zeker
rond de 35 graden. Stan en Fleur hebben er behoorlijk last van. De zon brandt
erg fel, dus lang in de zon spelen zit er niet in. Gelukkig hebben we een grote
overkapping waar ze fijn met water kunnen kliederen. De dagen lopen hier
ook anders, zo is het erg vroeg licht en ook best vroeg donker. Een siësta
hebben we dus maar meteen ingesteld. Bekijk hier het filmpje van onze
eerste weken in ons nieuwe huis. (Vlog 11)
Heb je de vorige nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen.

Babynieuws!
We zijn ontzettend dankbaar en blij dat we in
december een kerstkindje verwachten.
Rhodé was er kort maar toch flink ziek van, maar
net voor onze verhuizing voelde ze zich weer
goed. En dat is nog steeds zo. Een zwangerschap
in Nederland is al spannend, laat staan hier. Je
kent het land en de taal nog niet. Maar we
komen er wel. Het is nog geen december.

Hanno's werkbus...
...Die gaat er komen. En daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. Tania
heeft voor ons een doneeractie opgezet en binnen twee weken was er door
heel veel verschillende mensen gedoneerd. In totaal is er €5000 opgehaald
en wordt er in Nederland druk gezocht naar een werkbusje. Zodra deze
gekocht is zullen we het met jullie delen. Bedankt iedereen!

Teamuitje en afscheid

Teamuitje

Welkom
Monique gaat ons team
versterken! Zij stelt
zich hieronder even
voor.

14 mei gingen we
gezellig met het hele tft
(thuisfrontteam) weg.
We huurden trapkarren
in Oostkapelle en aten
wat op het terras. We
hebben elkaar beter
leren kennen en
hadden het erg gezellig
samen.

Afscheid
Jaqcueline en Trudy
hebben een tijdje
geleden aangegeven
dat ze het werk in het
TFT niet meer konden
combineren met alle
andere dingen die ze
doen. We hebben een
fijne tijd met elkaar
gehad!
Hartelijk bedankt voor
jullie inzet mensen!

Monique stelt zich voor...
Ik ben Monique Cuxún Alvarado. Ik ben getrouwd met Henry en we hebben 3

kinderen (Fabio 13, Gianluca 7 en Dominic 3).
We wonen in Middelburg. Henry komt uit Guatemala en we praten daarom
thuis een mengelmoesje van Spaans/Nederlands.
Ik ben werkzaam als (kinder)podotherapeut in Goedereede. Mijn hobby’s zijn
lezen, wandelen in de natuur, foto’s maken en reizen (laatste komt er helaas
niet veel van). Ik heb veel interesse in apologetiek en dan met name voor het
toerusten van kinderen en tieners.
Ik heb Rhodé nog niet zo lang geleden leren kennen via een kampvuuravond
voor vrouwen en we hadden heel leuk contact. Ik hoorde van hun missie in
Hongarije en voelde me daar meteen sterk verbonden.
Ik heb zelf een periode met Operatie Mobilisatie en Jeugd met een Opdracht
gewerkt in Guatemala en dan herken je veel dingen. Maar het is toch heel
wat anders wanneer je in je eentje zoiets doet of als gezin met jonge
kinderen. Ik vind dat heel bijzonder. Stiekem was dat ook altijd wel een beetje
mijn gedachte om als familie als zendelingen te werken, maar het leven gaat
soms anders. Ik zie het als een mooie manier om als 'thuisblijvers' zo toch
deel te maken van zending.
Ik wil me graag inzetten om Hanno, Rhodé en de kinderen te helpen waar
mogelijk met praktische hulp zoals op organisatorisch gebied, met
bemoedigen en vooral ook in gebed. Verder vind ik het ook heel leuk om me
aan te sluiten in een team met mensen uit verschillende christelijke
denominaties.
Zo kunnen we samen als Gods kerk tegemoetkomen aan echte noden van
mensen met de liefde en reddende boodschap van Christus.

Robin en Tania vertellen..
Ik zal ons even voorstellen. Wij zijn Robin en
Tania, Robin is onderdeel van het thuisfrontteam.
Hanno en Rhodé woonden tot voor hun vertrek
bij ons in de straat. Door onze
gemeenschappelijke liefde voor God, onze Vader
en de mensen in de buurt zijn wij in contact met
elkaar gekomen.
We werden goede vrienden, en Hanno vroeg
Robin om mee te rijden naar Hongarije, zodat zij
de last van de vele kilometers konden delen. Ik
(Tania) kreeg het op mijn hart om met Rhodé en
de kinderen mee te vliegen. In de korte periode
dat we bij hen bleven heeft Hongarije ook ons
hart gegrepen.

De armoede is daar erg groot. Achter het huis
van Hanno en Rhodé liggen veel zandpaden met
huisjes waar wij ons maar weinig bij kunnen
voorstellen. Huizen zonder ramen of deuren,
afgebrokkelde muren, gaten in de daken en ga
maar door. In deze huizen wonen
mensen zo arm dat ze beter niet kunnen krijgen.
Toen we een middag met Stichting Embrace mee
gingen naar Budapest liet Michel ons een
daklozencentrum zien. Een vervallen gebouw
waar zo’n 110 mensen verblijven. Veel van deze
mensen verblijven al meer dan 10 jaar in dit
opvangcentrum. Hun situatie is echt uitzichtloos.
Werk vinden en genoeg verdienen is bijna
onmogelijk.
Ook hebben we een bezoek aan Tapiobickse
gebracht. Michel en Janet, van Stichting Embrace
helpen daar de bevolking met praktische zaken.
Zoals klussen in de vervallen huizen (wij zouden
het krotten noemen). En dit alles vanuit de liefde
voor God, en dat delen ze met elkaar.
Hanno en Rhodé zijn hier nu een onderdeel
van, wilt u voor hen bidden? Gebed is
krachtig en zo nodig voor hen!

JIJ-DAAR en Christian Verwoerd...

Op 7 mei mocht Hanno spreken bij
JIJDAAR, een organisatie die zich
inzet onder Christelijke jongeren.
Hij vertelde over onze roeping en liet
dingen zien over Stichting Embrace.
Na de presentatie stonden Hanno en
Trudy nog meerdere jongeren te
woord die vragen hadden.
Terug zien? Klik op onderstaande
link:
((open link hier)

Wij waren al verhuisd, maar gelukkig
gaat het TFT gewoon door! Sarah
mocht tijdens een concert van
Christian Verwoerd in Goes een
filmpje (link) laten zien over ons werk
bij Stichting Embrace. Er werd een
collecte gehouden, Sarah verkocht
snoeprollen en deelde
doneerkaartjes uit.
Bij elkaar werd er een mooi bedrag
van €584 euro opgehaald.

5 juni was onze uitzenddienst...
We kijken terug op een mooie dienst
waarin gezegend worden en de
zegen van God mee krijgen.. voor
ons het allermooiste was.
De tekst die in de dienst centraal
stond was Exodus 33 vers 15.
>> Mozes zei: ‘Als U niet Zelf met
ons meegaat, laat ons dan niet
vertrekken. <<
Na de dienst was er taart en hebben
we zoveel kaarten, knuffels en
gelukwensen gekregen dat we er
ontroerd van waren.
Zoveel liefde gekregen. En ook
zoveel bloemenzaadjes. Genoeg om
onze tuin van 4000 m2 mee te vullen
haha.
Als je in de dienst was of mee hebt
gekeken via de livestream, Iedereen
heel erg bedankt!
De dienst is terug te luisteren via
deze link. (open link hier)

Hanno's werk bij Stichting Embrace
Ik heb deze week mijn eerste werkweek gehad, momenteel werk ik 2 dagen
per week bij Stichting Embrace, de reden waarom ik 2 dagen werk is omdat
we nog in de zogenaamde transitieperiode zitten waarin we ons het meest
focussen op de taal, het wennen aan de nieuwe omgeving en cultuur. In het
begin kost alles meer tijd, na deze transitieperiode ga ik fulltime aan de slag
bij de stichting.

Hekkenbouw

Opruimen en teamBBQ

Volgende week komen de eerste
groepen uit Nederland, dus alles aan
de Béke Ut moet gereed gemaakt
worden. Aan de Béke Ut
(Vredesstraat) woont Michel Dudart.
Daar zullen de groepen eten en
bijkomen van hun werk, slapen doen
ze in het dorpshuis. Het hek moest
worden afgemaakt, Janneke en
Heleen zijn vandaag aangekomen in
Hongarije, zij zullen een aantal
weken blijven om te helpen.

Het klinkt als een vakantie, en dat is
het ook nog wel een beetje. De stilte
voor de storm. Vandaag (zaterdag
09-07) komt er een grote groep uit
Nederland aan. Zo'n 40 jongeren
zullen meer dan een week in
Hongarije hun tijd en energie
inzetten voor de mensen hier.

We hebben de caravan gereed
gemaakt om in te slapen en zijn de
boel aan het opruimen voor de
drukte begint.
Het is heerlijk om weer aan de slag
te zijn, na weken van opruimen,
inpakken, verhuizen en wennen voelt
het goed om weer te werken. Niet
dat het vervelend was om veel thuis
te zijn, maar hier ben ik toch voor
gekomen!

Daarvoor moet er een hoop geregeld
worden, zo hebben we opgeruimd bij
het Missiehuis, matrassen naar het
dorpshuis gebracht en al het
gereedschap geordend.
Vrijdagavond hadden we een
teamBBQ, aangezien de
aankomende maanden ontzettend
hektisch worden zullen we als team
behoorlijk getest worden. Daarom
extra goed om even samen te
ontspannen.
Volgende week ga ik aan de slag met
de groepen, ik kijk er naar uit!

Doe mee!
Naast gebed hebben wij ook een gezonde financiële basis nodig voor ons
werk in Hongarije.
Wij zijn in ons levensonderhoud geheel afhankelijk van trouwe donateurs.
Helpt u mee?
Uw/jouw gift komt voor de volle 100% ten goede voor het werk dat wij doen
in Hongarije. (Giften zijn aftrekbaar bij de belastingdienst)
Uw gift kunt u overmaken op NL 20 RABO 0358 4806 55 ten name
van Gereformeerde Kerk Arnemuiden, o.v.v. Steunfonds Familie
Tramper.

‘’Laat ieder zoveel geven als hij zelf
besloten heeft, zonder tegenzin of
dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft.”
2 Korintiërs 9:7

Hanno & Rhodé Tramper
Stan en Fleur
Adres:
Tálas dűlő 2
Csemő, 2713
Hungary
Tel: 06-23199902
Email: openarms@familietramper.nl
Contactpersoon thuisfrontteam:
Roelof Stam

Steun ons werk via de QR code.

Email: roelof.stam@xs4all.nl

Neem ook even een kijkje op onze website: www.familietramper.nl

