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Hulp aan Oekraïne via YfC Hongarije 
 
We horen en zien dagelijks uitzendingen over de situatie in Oekraïne. 
Youth for Christ Hongarije zet zich op dit moment voor 100% in voor de hulp aan slachtoffers en 
vluchtelingen van deze oorlog (zie de informatie in de bijlage hieronder). 
 

Gebed 
YfC Hongarije vraagt om gebed voor: 

• de jeugd in Oekraïne; 
• bescherming van de mensen in dit oorlogsland; 
• bescherming medewerkers YfC Hongarije; 
• vrijwilligers opdat ze niet uitgeput raken. 

 
Gift 

Van de donaties vanuit Nederland aan Youth for Christ Hongarije blijft niets aan de strijkstok hangen.  
Giften komen volledig bij YfC Hongarije terecht. Daarbij zijn ze wel aftrekbaar voor de belastingen. 
We willen u vragen of u YfC Hongarije naast uw gebed ook financieel wilt ondersteunen door een gift 
over te maken naar: 
 

Rekeningnummer:  NL20 INGB 0000 1886 16  
Ten name van:  Diakonie Herv.Gem.Scherpenzeel pr YfC Hongarije 
Onder vermelding van: Oekraïne 

 

 
 

Hartelijke groeten van  
Elly de Gooijer,  
Gijsbert en Heleen van Sijpveld.  
 
 
 

Psalm 56:12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen? 
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BIJLAGE          Psalm 56:12 
YfC Hongarije en Oekraïne 

Hongarije grenst onder andere aan Oekraïne. In het westen van Oekraïne spreken nog velen 
Hongaars, dit is vergelijkbaar met het westen van Roemenië, maar Oekraïne is een land in oorlog. 
 

Hulpgoederen van Hongarije naar Oekraïne 
Youth for Christ Hongarije richt zich in deze tijd van oorlog voor de volle 100% op het helpen van 
Oekraïense vluchtelingen. Attila Halász, de huidige directeur van YfC Hongarije, heeft vier jaar 
geleden gewerkt in het Hongaars sprekende deel van Oekraïne. Attila heeft daar nog goede contacten 
en reist daar nu tweemaal per week heen om de meest noodzakelijke goederen naar opvanglocaties 
daar ter plaatse te brengen. Dit zijn onder andere: 

• kleding;  
• voedsel;  
• medicijnen;  
• beddengoed;  
• een wasmachine; een wasdroger - omdat beddengoed heel langzaam droogt. 

 
Materiële hulp YfC Hongarije dicht bij grens met Oekraïne 

YfC Hongarije richt zich buiten hulp in Oekraïne op het helpen van Oekraïense vluchtelingen die in 
Hongarije aankomen. Ze werken daarbij samen met lokale kerken en humanitaire hulpdiensten. 
Er komen meestal 50 tot 80 mensen tegelijk aan bij de grens en dan helpt YfC Hongarije bij: 

• de coördinatie van deze vluchtelingenstroom; 
• het vaststellen wie naar welke opvangplaats in Hongarije zal gaan; 
• het transport binnen Hongarije van vluchtelingen vanaf de grens; 
• het vinden van onderdak in Hongarije; 
• de registratie in Hongarije op grond van het paspoort en de nodige papieren voor een 

verblijfsvergunning;  
• het vinden van de juiste bestemming als vluchtelingen willen doorreizen naar andere landen 

binnen Europa; 
• voedsel. 

Ook brengt YfC Hongarije goederen naar de grens zoals:  
• etenswaren,  
• warme kleding;  
• dekens;  
• benodigdheden voor tolken. 

 
Pastorale hulp en medische hulp 

Attila, die naast directeur van YfC Hongarije ook pastor is, en zijn vrouw Lidia, geven ook pastorale 
zorg. Zij richten zich speciaal op zwangere vrouwen die onmiddellijk medische hulp nodig hebben en 
op uitgeputte vrijwilligers. Lidia is op dit moment met zwangerschapsverlof, zij is verloskundige en ze 
weet dus hoe ze zwangere vrouwen kan helpen. Ook heeft ze veel connecties met ziekenhuizen en 
artsen. Daarnaast helpen Attila en Lidia vrijwilligers die ziek worden door vermoeidheid en emotionele 
uitputting.  
YfC wil graag nog meer helpen op het gebied van coördinatie, communicatie en transport van 
goederen naar de grens, door hiervoor personen met een tijdelijk contract aan te nemen. 
 

Attila Halász aan het woord: 
"Toen mijn vrouw en ik in de jaren 2017-2018 in het westen van Oekraïne woonden en onder jonge 
mensen werkten om het evangelie uit te dragen, hadden we nooit gedacht dat we 4 jaar later 
opvanghuizen zouden organiseren voor onze lieve vrienden, hun vrienden en familie en wie er ook 
maar naar Hongarije komt. We hebben ook veel vrienden die niet weg willen uit Oekraïne om daar 
mensen te helpen die uit de oorlogsgebieden komen. Daarom blijven we voedsel, medicijnen en 
babybenodigdheden naar Oekraïne brengen om ook daar te helpen.  
Een van de tienermeisjes die in 2018 naar onze programma's kwam, verblijft nu met haar familie veilig 
bij mijn ouders in hun huis in Hongarije. Zij probeert nu duidelijk te krijgen wat de volgende stap in 
haar leven moet zijn. Iedere keer breekt mijn hart als ik met hulpgoederen op reis ben in Oekraïne en 
daar jonge mensen spreek en merk hoe zij ondanks alles toch hoop blijven houden. Bid alstublieft 
voor de jonge mensen in Oekraïne. Bid ook voor bescherming van de mensen in dit land in oorlog.” 


