Dia 40

Dia 1

Handleiding voor de leiding
--De presentatie duurt ongeveer 30 minuten, inclusief enkele opdrachten, die in de teksten
vermeld staan.
--Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is een christelijke organisatie die al 46 jaar lang actief is in
Hongarije, Roemenië, Slowakije, Moldavië, Oekraïne, Servië en Polen. HOE helpt arme
mensen in Oost-Europa, maar dat doen we niet zelf. We werken samen met kerken in OostEuropa zodat zij de hulp kunnen geven. We zijn heel blij dat jullie geld willen inzamelen voor
een speciaal doel.

Dia 2

Dia 39

Lees je Bijbel/Olvasd egyre szent Bibliát
Olvosht edj-re, sent Bibliaad
Sent Bibliaad, Sent Bibliaad.
Mien-den nop mondj boez-go ie-maat
Neuni iedj fogs haat
Neuni iedj fogs haat
Neuni iedj fogs haat
Olvosht edj-re, sent Bibliaad
Neuni iedj fogs haat
Zing mee met Hongaarse kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=SlCirrX_YLI

Kinderen en jongeren in Oost-Europa komen tijdens de zomervakantie enkele dagen of een
week bij elkaar om met elkaar te zingen, te luisteren naar Bijbelverhalen, te sporten en te
spelen. Stichting HOE zorgt ervoor dat arme kinderen deze evangelisatie- en zomerkampen
kunnen bezoeken. We willen ze graag een mooie week schenken, waar ze even de armoede
vergeten en weer kind kunnen zijn.

Dia 38

Dia 3

Dit is de dag / Es as à nap
Es as à nap, Es as à nap,
miet as Oer rendelt, miet as Oer rendelt
Es as à nap, Es as à nap,
miet as Oer rendelt, miet as Oer rendelt
Urwentesuunk, wikatjuunk ezen!
Urwentjuunk, wikatjuunk è napon!
Es as à nap, Es as à nap,
miet as Oer rendelt.

• Oost-Europa is een gebied in Europa, grenzend
aan Oostenrijk. In deze landen helpt HOE:
Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Moldavië,
Slowakije, Servië en Polen.
• In Roemenië, Moldavië en Oekraïne is het één
uur later.
• In bijna alle landen kun je tegenwoordig
betalen met de euro.

Zing mee:
https://www.youtube.com/watch?v=iMm5q34TBoQ

Oost-Europa is een gebied in Europa. Veertig procent van de bevolking van Europa woont
daar. Landen in Oost-Europa waar stichting HOE het mogelijk maakt dat arme kinderen naar
een evangelisatie- en zomerkamp kunnen gaan.

Dia 4

Dia 37

1. Hongarije
2. Roemenië
3. Slowakije
4. Oekraïne
5. Servië
6. Moldavië
7. Bosnië
8. Polen

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.

Deze jongedame zegt een tekst uit de Bijbel op. Wie weet waar deze tekst staat in de Bijbel?

Dia 36

Dia 5

En aan het eind van iedere avond gezellig rond het kampvuur.

Elk land in Oost-Europa heeft een volkslied, net zoals wij in Nederland. Luister hier het
Hongaarse volkslied. De Engelse vertaling staat eronder. Weet je waarover gezongen wordt?

Dia 6

Dia 35

De natuur in Oost-Europa is prachtig. Beekjes zorgen ervoor dat water uit de bergen naar
lager gelegen gedeelten stroomt.

Deze jongedame vertelt een Bijbelverhaal tijdens een zomerkamp. Welk verhaal is dit?

Dia 34

Dia 7

Hier een filmpje en je ziet evangelist Aleksandar in Servië die een zomerkamp organiseert.

De wegen zijn op veel plekken niet zoals we dat gewend zijn in Nederland. Er ligt geen asfalt.
Als het geregend heeft, wordt het een grote modderbende. Je zult hier maar dagelijks
moeten lopen om je school of huis te bereiken…

Dia 8

Dia 33

Ganzen vinden deze modderpoelen heerlijk en wandelen er graag in.

Kleurplaten tekenen hoort er ook bij.

Dia 32

Dia 9

Genieten van het zonnetje en laten zien wat je gemaakt hebt.

Een trekker is van levensbelang voor veel mensen. In de dorpen leven ze nog van de
landbouw. Ze verbouwen graan, zonnebloemen, maïs, aardappels en andere gewassen. Waar
zouden ze zonnebloemen voor gebruiken? Antw.: zonnebloemolie en zonnebloempitten om
op te eten.

Dia 10

Dia 31

Paard en wagen is voor met name het armere deel van de bevolking in Oost-Europa een
uitkomst. Al is niet iedereen blij met deze langzame voertuigen. Het is bijvoorbeeld
tegenwoordig verboden om met paard en wagen de weg op te gaan als het donker is. Er zijn
in het verleden heel veel ongelukken geweest met auto’s die deze paard en wagens niet
zagen en er tegenaan reden.

Natuurlijk met z’n allen op de foto.

Dia 30

Dia 11

En leuke spelletjes doen.

Deze mannen hebben vuil opgehaald bij de mensen in het dorp en gooien dit nu in het
weiland om het daarna te verbranden.

Dia 12

Dia 29

Oost-Europa heeft prachtige heuvels, waar dorpjes tegenaan gebouwd zijn. Veel OostEuropeanen trekken tijdens vrije dagen en vakantiedagen de natuur in. In de grote stad zijn
de milieuomstandigheden niet zo goed. De vele oude auto’s en vrachtwagens zorgen voor
vervuilende uitlaatgassen. De fabrieken stoten ook veel rook uit.

In de buitenlucht lekker zingen met elkaar.

Dia 28

Dia 13

Uiteraard is een sportzaal ook een mooi plek om een zomerkamp te houden.

In de grotere steden heb je net als in Nederland trams en metro’s die passagiers vervoeren.
Het leuke is dat je soms een tram ziet waar bijvoorbeeld voorop nog de bestemming te zien
is die je in Nederland vindt: Bijvoorbeeld Amsterdam Centraal. Deze trams zijn verkocht aan
landen in Oost-Europa, maar de bestemming is nog niet aangepast.

Dia 14

Dia 27

Er komen steeds meer grote supermarkten in Oost-Europa, maar het is toch leuk om je
groenten en fruit te kopen in dit soort winkeltjes.

Of in een overdekte tent.

Dia 26

Dia 15

Anderen komen samen in de kerk.

In de steden zie je veel van deze grijze flats.

Dia 16

Dia 25

De balkons zijn niet mooi afgewerkt. Je mag wel oppassen dat de wanden niet breken als je
er tegenaan leunt.

De kinderen en jongeren komen tijdens de zomervakantie enkele dagen of een week bij
elkaar om met elkaar te zingen, te luisteren naar Bijbelverhalen, te sporten en te spelen.
Soms komen ze bij elkaar op prachtige plekken in de bergen.

Dia 17

Dia 24

Inzameling zendingsgeld:
Maak evangelisatie- en zomerkampen in
Oost-Europa mogelijk voor arme kinderen.

Soms is de situatie nog veel gevaarlijker. Rechts onderaan heeft het balkon geen spijlen
meer…

Dia 18

Dia 23

Soms zijn mensen begonnen met het bouwen van een huis, maar was er op een gegeven
ogenblik geen geld meer…

Net als in Nederland gaan kinderen in Oost-Europa elke dag naar school. De zomervakantie
duurt wel langer in Oost-Europa: van juni tot en met augustus.

Dia 22

Dia 19

Hier zie je een foto van een dagopvangcentrum. Kinderen in Oost-Europa gaan daar heen,
omdat hun ouders allebei moeten werken. Ze moeten wel, want ze verdienen allebei weinig
geld…

In de dorpen wonen de mensen in dit soort huizen. Het ziet er niet zo netjes uit als in
Nederland.

Dia 20

Dia 21

Een bevolkingsgroep in Oost-Europa, de Roma (zigeuners), leven in slecht gebouwde huizen.
Maar ze hebben in ieder geval een dak boven hun hoofd…

Geen vloerbedekking, geen behang, geen aparte keuken. In een ruimte wordt er geleefd,
geslapen en gekookt.

