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Nieuwsbrief	van
Hanno	&	Rhodé	Tramper

Wij	zijn	Hanno,	Rhodé,	Stan,	Fleur	en	Maud	Tramper.	Samen	met	onze	hond
Mika	zijn	we	in	juni	2022	geëmigreerd	naar	Hongarije.	We	hebben	alles	achter
ons	gelaten	om	te	werken	onder	de	arme	en	eenzame	mensen.	In
samenwerking	met	Közösségben	Istennel,	een	Hongaarse	gemeente	in
Cegéd,	stichting	Embrace	en	de	Korall	Church	delen	wij	het	evangelie	en
bieden	wij	praktische	hulp	op	verschillende	gebieden.	
	
Aan	de	hand	van	Jesaja	58	vers	7	geven	wij	gehoor	aan	de	roeping	van	God
om	uit	te	delen	aan	anderen.	
Het	is	ons	grote	verlangen	om	mensen	over	Hem	te	vertellen	en	tegelijkertijd
hoop	voor	een	betere	toekomst	te	geven.	Jezus	is	naar	de	aarde	gekomen
voor	de	armen	en	verdrukten,	en	dat	willen	we	aan	iedereen	die	op	ons	pad
komt	vertellen.	Met	woorden,	en	daden.	
	
Via	nieuwsbrieven	en	social	media	willen	we	jullie	op	de	hoogte	houden	van
ons	leven	en	ons	werk	in	het	mooie	Hongarije.	Klik	hier	voor	ons
introductiefilmpje.	
	

Op	verlof	in	Nederland

Na	een	lange	reis,	gelukkig	wel	met	een	heerlijke	overnachting	in	Duitsland
kwamen	we	op	1	december	aan	in	Nederland.	Wat	was	het	fijn	om	familie	en
vrienden	te	ontmoeten	en	‘gewoon’	naar	een	Hollandse	supermarkt	te	kunnen.
Ons	tijdelijk	verblijf	was	al	ingericht	en	klaargemaakt	door	ons	TFT	en	de
moeder	van	Hanno.	De	bedden	waren	opgemaakt,	speelgoed	in	de
slaapkamers	en	de	koelkast	lag	vol.	Beter	hadden	we	dit	niet	kunnen	treffen.	

https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije/
https://youtu.be/Y2IqUw_mHU4


	
We	maakten	ons	klaar	voor	de	bevalling,	Rhodé	had	verschillende	afspraken
met	de	verloskundige	in	het	ziekenhuis.	In	Hongarije	konden	we	helaas	geen
controles	laten	doen	omdat	de	zorgverzekering	nog	niet	geregeld	was.	
	
Wat	hoopten	we	op	een	rustige	periode,	zodat	we	ons	konden	voorbereiden	op
de	bevalling	en	nog	even	samen	genieten	met	het	gezin.	
Helaas	mocht	dit	niet	zo	zijn,	Hanno's	vader	werd	opgenomen	in	het	ziekenhuis
met	een	hardnekkige	bacterie.	De	dag	nadat	we	waren	aangekomen	werden
we	al	naar	het	ziekenhuis	geroepen	omdat	het	zo	slecht	met	hem	ging.	
	
Wonder	boven	wonder	mocht	hij	na	enkele	dagen	toch	weer	naar	huis,	maar
wel	met	een	zware	boodschap.	De	dokters	konden	niets	meer	voor	hem
betekenen.	
	
Dagelijks	gingen	we	naar	Hanno's	ouders	toe,	de	kinderen	vonden	het
geweldig	om	opa	en	oma	weer	te	zien	en	bij	ze	te	spelen.	Na	een	aantal	dagen
werd	het	nog	drukker	want	Hanno's	broer,	schoonzus	en	hun	tweeling	van	4
maanden	oud	kwamen	ook	naar	Nederland	toe	vanuit	Amerika.
Hanno's	werkbus	kwam	goed	van	pas,	want	2	baby's	hebben	een	hoop	spullen
nodig.	
	
Op	15	december	maakte	Rhodé	Hanno	vroeg	wakker,	de	bevalling	was
begonnen.	Rond	half	7	kwam	de	verloskundige	en	die	schrok	een	beetje,
Rhodé	stond	op	het	punt	om	te	bevallen.	Omdat	er	bij	de	vorige	2	bevallingen
complicaties	waren,	zijn	we	als	een	gek	naar	Goes	gereden.	Om	10	over	7
stonden	we	nog	op	de	parkeerplek	en	om	kwart	voor	8	werd	onze	dochter
Maud	Eliza	geboren.	Naast	Fleur	het	mooiste	meisje	dat	we	kennen.
	
Nog	geen	10	tellen	nadat	zij	werd	geboren	ging	Hanno's	telefoon.	Onze
(schoon)vader	en	opa	was	rond	hetzelfde	tijdstip	dat	Maud	ter	wereld	kwam,
overleden.	Een	heftige	tijd	brak	aan,	we	waren	dolblij	met	onze	dochter	en
intens	verdrietig	om	het	overlijden.	Ondanks	dat	het	overlijden	van	onze
(schoon)	vader	niet	onverwachts	kwam,	laat	hij	een	grote	leegte	achter	in	onze
harten.
	
Het	hield	niet	op,	een	dag	na	de	bevalling	ging	het	niet	goed	met	Maud.	De
hele	dag	door	kwam	er	slijm	naar	boven	en	stikte	ze	zowat.	Rhodé	en	Maud
moesten	naar	het	ziekenhuis	toe.
Gelukkig	bleek	alles	in	orde	te	zijn	en	mocht	Maud	na	2	dagen	weer	naar	huis.	
Nog	geen	2	dagen	later	kreeg	Rhodé	hele	hoge	koorts,	en	had	ze	zoveel	pijn
dat	ze	niet	goed	meer	kon	lopen.	En	wéér	moesten	we	naar	het	ziekenhuis,	nu
niet	voor	Maud	maar	voor	Rhodé.	
	
Uiteindelijk	moest	ze	3	nachten	blijven	voordat	de	koorts	en	de	infectie	onder
controle	waren,	hierdoor	is	Rhodé	niet	bij	de	begrafenis	aanwezig	geweest.	
We	hoeven	waarschijnlijk	niet	uit	te	leggen	dat	Stan	en	Fleur	zo	uit	hun	doen
waren	(en	zijn)	door	alles	wat	er	gebeurd	is.	Het	zal	tijd	nodig	hebben	om	alles
te	verwerken!	
	
Ondanks	alles	kijken	we	met	heel	veel	dankbaarheid	terug	op	onze	verlof
periode.	We	hebben	zoveel	kaartjes,	belletjes	en	bezoekjes	gekregen.	Mensen
boden	hulp	aan,	kwamen	eten	brengen,	oppas	werd	geregeld.	We	zijn	zo	blij
met	jullie	allemaal!	
	
Heb	je	de	vorige	nieuwsbrieven	gemist?	Klik	dan	hier	om	ze	alsnog	te	lezen.
Vind	je	het	leuk	om	video's	over	ons	werk	te	bekijken?	klik	dat	hier.	
	

https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/
https://www.youtube.com/@The17Madman


In	de	poppenwagen	van	grote
zus.	

De	voorkant	van	het
geboortekaartje.

Hulpgoederen	brengen	naar
Oekraïne

(Hanno	-	Oktober	2022)	
	
Gisteren	ging	ik	(Hanno)	samen	met	Michel	en	Michel	naar	Oekraïne	om	een
bus	vol	hulpgoederen	te	brengen.	Het	was	een	hele	bijzondere	ervaring,	we
vertrokken	vanuit	Tapiobickse	richting	de	grens,	een	rit	van	ca.	3.5	uur…	
	
Wil	je	lezen	hoe	de	outreach	ging,	lees	dan	hier	verder:
	
	Hulpgoederen	brengen	naar	Oekraïne.	

Samenwerken	met	voorganger
Ervin

Op	een	bijzondere	manier	leerden	we	een	paar	maanden	geleden	Ervin
kennen.	Hij	is	voorganger	van	een	gemeente	in	Cegléd.	

https://www.familietramper.nl/blogs/hulpgoederen-brengen-naar-oekraine/


Ongeveer	een	kwartier	bij	ons	vandaan.	
Hij	is	Hongaars	dus	spreekt	de	taal	en	kent	de	cultuur	heel	goed.	Daarnaast
kent	hij	veel	gezinnen	die	hulp	nodig	hebben.	

En	zo	ben	ik,	Hanno	al	meerdere	keren	met	hem	op	stap	geweest	om	gezinnen
te	bezoeken.	
Het	leuke	van	dit	werk	is	dat	geen	dag	hetzelfde	is,	je	nooit	van	te	voren	weet
wat	je	kan	verwachten	én	je	steeds	nieuwe	dingen	leert.	Gisteren	voor	het
eerst	laminaat	gelegd	bij	een	gezin	met	acht	kinderen.	

S'	avonds	stuurde	de	familie	nog	wat	foto's.	Zo	hadden	ze	de	hele	kamer
geschilderd	en	ingericht.	Het	zag	er	mooi	uit	en	dit	gezin	was	dankbaar	voor	de
hulp.

Stookhout	wegbrengen

In	vlog	16	vroegen	we	om	geld	te
doneren	voor	stookhout.	Binnen
korte	tijd	haalden	we	€400	op.	We
bestelden	het	stookhout	en	hadden
verwacht	het	zelf	nog	te	moeten
hakken.	Dit	was	namelijk	met	ons
eigen	stookhout	wel	het	geval
geweest.	Maar	toen	de	vrachtauto
het	hout	kwam	brengen	was	het	al
netjes	in	stukken.	
	
We	brachten	een	deel	al	weg	in
november	naar	twee	gezinnen	en
een	alleenstaande	vrouw.	We	hebben
nu	nog	ongeveer	driekwart	van	het
hout	over	en	dat	delen	we	in	januari
en	februari	uit.	Het	is	dan	vaak	een
stuk	kouder	dan	in	december	en	dus
harder	nodig.	

Vlog	18:	Eindelijk	de	baby	zien

We	hebben	deze	video	al	eerder	gedeeld	op	Facebook	en	via	de	Whatsapp.
Sommigen	van	jullie	hebben	hem	vast	al	wel	gezien	maar	anderen	nog	niet.
	
Een	propvolle	Vlog	met	waar	we	de	afgelopen	weken	druk	mee	zijn	geweest.	
Van	laminaat	leggen	tot	voedselpakketten	uitdelen.	
En	natuurlijk	ook	de	echo!		
Vol	verwondering	waren	we	doordat	we	ons	kindje	zo	duidelijk	te	zien	kregen.	
Verder	is	het	tijd	om	alles	klaar	te	maken	om	te	vertrekken	naar	Nederland.	
	
Kijk	onze	laatste	vlog	hier:	Vlog	18.	Eindelijk	de	baby	zien	en	op	naar
Nederland

Omringt	door	armoede

https://youtu.be/VY5E7W8427I


	
Armoede	is	nooit	ver	weg.	Iedere	dag
worden	we	er	wel	mee
geconfronteerd	en	soms	valt	dat	ons
zwaar.	
En	eerlijk?	Soms	willen	we	de	deur
niet	open	doen	of	reageren	op	een
hulpvraag.	Zeker	niet	als	dit	om
06:00	in	de	ochtend	is,	of	's	avonds
als	je	net	aan	tafel	zit	te	eten.	
De	bewogenheid	is	er	dan	wel,	alleen
de	energie	ontbreekt	dan.	

Afgelopen	week	kwamen	er	weer
meerdere	mensen	langs.	Een	man
die	ons	zowat	smeekte	of	we	werk
voor	hem	hadden.	Een	vrouw	met
kanker,	die	zorgt	voor	haar
kleindochter.	Geen	hout,	geen	werk,
geen	geld.	
	
Verder	ook	nog	een	oude	vrouw	die
zonder	gas	zit	en	dus	niet	kan	koken.
Zelf	had	ze	al	kilometers	(met	gasfles
achterop)	gefietst,	maar	overal	was
het	op.

Voor	de	mensen	hier	is	het	leven	erg
zwaar.	Het	verschil	tussen	armoede
en	rijk	is	groot	maar	vooral	zo
zichtbaar.
	
Wij	beseffen	iedere	dag	dat	als	we
het	in	eigen	kracht	willen	doen,	we
dit	absoluut	niet	kunnen.	We	moeten
ons	iedere	dag	laten	vullen	bij	De
Bron.	Het	werk	is	soms	zwaar	maar
met	Zijn	kracht	kunnen	we	steeds
opnieuw,	met	blijdschap	mensen
helpen.	
	
(November	2022)

Gezinshuis	en	kerstcadeaus
uitdelen

Vrijdag	zijn	we	naar	een	bijzondere
plek	geweest.	
Onze	vriend	en	voorganger	Ervin
wilde	ons	laten	kennismaken	met
een	bijzonder	concept.	
Een	huis	waar	8	kinderen	wonen	die
verstoten	zijn	door	hun	ouders.	
Daar	is	natuurlijk	niets	moois	aan.	

Maar	toen	wij,	Ervin	en	onze	kinderen
aankwamen	werden	we	echt	verrast
door	hoe	het	eruit	zag.	
Heel	warm,	heel	huiselijk,	een	fijne
sfeer.	
Stan	en	Fleur	waren	we	meteen
kwijt.	Die	zagen	andere	kinderen	en
veel	speelgoed.	Top	combinatie.	

Juist	doordat	het	zo	kleinschalig	is,
voelt	het	aan	als	een	gezin.	Helaas
zonder	ouders	maar	wel	heel	lief
personeel	die	goed	voor	de	kinderen
zorgt.	
De	gangbare	kindertehuizen	zijn
vaak	heel	massaal	en	overvol.	Van
dit	concept	ging	ons	hart	sneller
kloppen.	

Terwijl	we	aan	een	grote	keukentafel



aan	het	kletsen	waren	,	observeerde
ik	alle	8	kinderen	om	de	beurt.	Wat
een	schatten.	Waarom	waren	juist
deze	lieve	kinderen	niet	meer
welkom	bij	hun	biologische	ouders?
	
Toch	een	heerlijk	gevoel	dat	je
zoveel	hebt	dat	je	kan	uitdelen.	We
deelden	wat	spullen	uit.	Een
vervroegd	kerstcadeau.	
We	gaan	kijken	wat	we	in	de
toekomst	nog	meer	voor	hun	kunnen
betekenen.	
	
(November	2022	door	Rhodé)

BEDANKT	VOOR	2022!

Via	deze	weg	willen	we	jullie
ontzettend	bedanken	voor	jullie
gebed,	(financiële)	steun,	appjes	en
kaartjes	in	het	afgelopen	jaar.
	
Vergeet	nooit,	dat	ons	werk	wat	we
in	Hongarije	mogen	doen,	niet
mogelijk	is	zonder	jouw	gebed,	jouw
gift	en	jouw	bemoedigende	woorden.
Als	achterban	(zoals	we	dat	met	een
mooi	woord	noemen)	ben	je
onderdeel	van	wat	wij	aan	de
voorkant	uit	mogen	voeren.
Dankjewel!

Bidt	en	dankt	u	mee?

Dankpunten:	
Dat	onze	prachtige	dochter	Maud	geboren	is.	

Dat	bij	aankomst	in	Nederland	alles	tot	in	de	puntjes	voor	ons	geregeld	was.
Dankbaar	voor	ons	Thuisfrontteam	en	alle	andere	mensen	die	voor	ons	klaar
stonden.

Dat	we	ondanks	de	roerige	tijd	terugblikken	op	een	mooie	tijd	in	Nederland.

Bidpunten:
Of	er	ruimte	mag	zijn	voor	ons	verdriet	om	het	overlijden	van	Hanno	s	vader.
	
Voor	genoeg	energie	om	naast	ons	gezin	onze	werkzaamheden	weer	op	te
pakken	en	mensen	te	dienen	in	Hongarije.
	
Dat	Rhodé	lichamelijk	goed	mag	herstellen	na	de	bevalling	en	de
ziekenhuisopname.
	
Voor	een	veilige	reis	terug	naar	huis	op	27	januari.

Word	vriendje	voor	een	tientje



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?
	
We	zoeken	momenteel	nog	89	mensen	die	€10,-	per	maand	willen	doneren.
Zo	kunnen	wij	ons	werk	blijven	doen	en	de	allerarmsten	in	Hongarije	blijven
dienen.
	
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.
Of	scan	de	QR	code	in	de	bijlage	‘Vriendje	voor	een	tientje'

Hanno	&	Rhodé	Tramper
Stan,	Fleur	en	Maud
	
Adres:
Tálas	dűlő	2
Csemő,	2713
Hungary
	
Tel:	06-23199902
Email:
openarms@familietramper.nl
	
Contactpersoon	thuisfrontteam:	
Roelof	Stam
Email:	roelof.stam@xs4all.nl
	

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

mailto:openarms@familietramper.nl
mailto:roelof.stam@xs4all.nl
https://www.facebook.com/Hanno.Rhode.in.Hongarije
https://www.familietramper.nl/
https://www.instagram.com/hr_tramper/
https://www.youtube.com/user/The17Madman

