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Van de redactie
Sommige deelnemers aan de reis hebben al examen gedaan en het lijkt momenteel al volop

Afgelopen maand hebben we met de talentenveiling een mooi bedrag opgehaald. Alles bij elkaar
opgeteld hebben we hiermee voldoende geld opgehaald om de activiteiten die we hebben
gepland uit te kunnen voeren. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage om dit mogelijk te
maken!

Eenmaal per maand wordt je via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Wanneer je tussentijds vragen hebt dan kun je hiervoor natuurlijk altijd bij één van de deelnemers
terecht.

Update acties
Om geld in te zamelen voor het project zijn er verschillende acties georganiseerd. Het
streefbedrag (doel) van €4.640,- (zie specificatie op de volgende pagina) is inmiddels behaald
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zomer. Toch moeten we nog 1,5 maand wachten tot we op werkvakantie naar Hongarije gaan.

Begroting werkvakantie
Vlucht

12 deelnemers x € 218,00

€ 2.616,00 *

Reisverzekering (11 dagen x €2,20)

12 deelnemers x € 24,20

€

Verblijf en eten (11 dagen x €10,-)

12 deelnemers x € 110,00

€ 1.320,00

290,40 *
1

€ 4.226,40

Totaal eigen bijdrage

2

Projectgeld

12 deelnemers x € 250,00

€ 3.000,00

Kosten HOE

12 deelnemers x € 70,00

€

840,00 *

Stelpost vervoer, brandstof e.d.

€

800,00

Totaal projectkosten

€ 4.640,00

Ingezameld projectgeld

€ 5.734,59

Buffer

€ 1.094,59

3

Toelichting:
* Deze bedragen zijn overgeboekt naar Stichting Hulp Oost Europa.
1

Bedrag is op basis van de opgave van de Nederlandse contactpersoon in Hongarije. Dit bedrag is exclusief zakgeld. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor eten en drinken op de reisdagen, een dagkaart voor het openbaar vervoer als we in het
weekend Boedapest bezoeken, de kosten voor bezienswaardigheden of het kopen van een souvenir. De inschatting is dat een
bedrag van €30,- voldoende is en het advies is om maximaal €50,- mee te nemen. Wanneer je toch meer geld nodig hebt dan
kun je dit altijd lenen bij de reisleiding.
2

Dit streefbedrag is door Stichting HOE vastgesteld. Er is voor gekozen om dit bedrag in eigen beheer te houden, zodat we als

groep kunnen beslissen hoe we dit besteden (naast de kosten voor het opknappen van de kamer en voor activiteiten met de
bewoners).
3

Deze stelpost is relatief laag. Reden is dat we voor het vervoer gebruik kunnen maken van de bestelbusjes van het tehuis.

Statiegeldflessen actie
We hebben €32,- opgehaald met lege statiegeldflessen die zijn ingeleverd voor het
project. Eind mei wordt de doos voor het laatst geleegd.

Collecte
De collecte van 30 april heeft een bedrag van
€ 186,- opgeleverd. Bedankt voor je bijdrage!

Talentenveiling
Zondag 6 mei na de dienst was de talentenveiling. Naast dat het gezellig was hebben
we hiermee ook een erg mooi bedrag opgehaald van meer dan 2.000 euro!!! We
hopen dat jullie een mooi talent hebben mogen bemachtigen en dat jullie hier samen
veel plezier aan beleven.

Gebed gevraagd
Zoals ook tijdens de gemeenteavond aangegeven is het van groot belang dat er wordt gebeden voor het project en de
deelnemers. Bidt u mee?

We zijn dankbaar voor het enthousiasme vanuit de jeugd (ook de jeugd die niet meegaat maar wel betrokken was bij
de acties), de leiding en de gemeente. Samen maken we dit mogelijk, ieder met zijn/haar eigen belangrijke bijdrage.

Gebedspunten zijn:


de voorbereidingen voor de reis en de sfeer binnen de groep deelnemers;



de reis zelf, dat deze voorspoedig mag verlopen;



de ‘nazorg’, dat de jeugdleden tijdens de reis, maar ook daarna, hun verhaal kwijt kunnen en dat zij door de reis op
een positieve manier worden gevormd in hun geloof in Jezus Christus.



De contacten in Hongarije en de gehandicapte meisjes en vrouwen in het tehuis.

