
Reisverslag voorbereidingsreis 

Ondertussen zijn we (Kees Bikker, Ronald en Lisette Schneider) bijna 2 weken weer terug van ons 
reisje naar Oekraïne. 

De reis liep voorspoedig tot de grens van Oekraïne. Bij de grens van Hongarije stonden maar 10 
auto’s te wachten en hier waren wij binnen het half uur doorheen. Helaas ging dit niet zo bij de 
Oekraïense grens. Hier hadden ze weer iets nieuws bedacht. Slagbomen tussen de Hongaarse en 
Oekraïense grens. We hebben hier (in niemandsland) toch wat langer dan een half uur moeten 
wachten. En waarop ….. dat is ons nog steeds niet duidelijk. Uiteindelijk stond er hierdoor een hele 
lange rij met auto’s achter ons en werden er opeens 3 banen gevormd. Dus van alle kanten kwamen 
ze langs ons heen. Gelukkig wist Ronald de auto zo te manoeuvreren dat we toch niet veel anderen 
hoefden voor te laten gaan en waren we na anderhalf uur ook eindelijk door de grens. Bijzonder 
weer.  

Die avond uiteindelijk nog om 20.00 uur samen met Peter en Viki kunnen eten. Dat was een tijd 
geleden dat we elkaar gezien hadden. Iets meer dan 2 jaar. Heel fijn om elkaar weer te zien in 
levende lijve en te spreken.  

De volgende dag, zaterdag, hebben we afgesproken bij de SEM (locatie waar hun stichting is 
gehuisvest) en daar goede gesprekken gehad over hoe het in het kamp gaat en verduidelijking 
gekregen van een aantal zaken die we vanuit Nederland niet helder kregen. 

’s Middags zijn we naar het kamp gereden en daar veel zigeuners ontmoet en het kamp bekeken.  De 
elektriciteit was afgerond. Er zijn 82 huisjes aangesloten en het ziet er goed uit. Betonnen palen met 
stroomdraden én met verlichting zodat de wegen in het kamp goed worden verlicht.  De individuele 
huisjes zijn nog niet bij het kadaster bekend. Daardoor is er bij de elektriciteitsmaatschappij geen 
individuele relatie tussen de stroomafnemer en de maatschappij.  Eén van de kampbewoners 
verzorgt deze relatie met de maatschappij. Hij gaat maandelijks langs de huisjes om het geld op te 
halen. Als er niet betaald wordt moet hij de rekening voldoen, en de stroom afsluiten. Peter helpt 
hem hierbij. Het is een zorgpunt of hij deze moeilijke taak kan vervullen, maar tot nu toe loopt het 
goed. Er zijn wel ondertussen 12 huisjes van de stroom afgesloten aangezien zij niet betaalden. 

 

 

 

 

 

 

Verder zie je in het kamp allerlei bouwactiviteiten. Mensen gaan zelf aan de slag om huisjes te 
bouwen. Niet iedereen heeft voldoende middelen om materialen te kopen. Soms komen ze 
halverwege het huisje dat ze bouwen er achter dat ze niet voldoende middelen hebben om het af te 



maken. Of ze hebben het huisje met allerlei karton en piepschuim gemaakt. 

 

Het kamp was meer vervuild dan de vorige keer. Weer meer troep overal. Er is nu een idee ontstaan 
om containers bij de ingang neer te zetten. En iedereen een vuilnisbak te geven. De kosten van de 
containers zou via een kleine opslag op de elektriciteit verrekend kunnen worden. Dit plan is nog niet 
concreet. 

Ze zijn met de uitbreiding van de 
school begonnen. De muren staan 
er. En aan de achterkant is een 
stuk dichtgemaakt. De school is 
weer begonnen en het 
regenseizoen komt er aan. 
Hierdoor kunnen ze pas in 
maart/april 2022 verder.  

  

Ook was er in het kamp een grote kerk gebouwd. Een Duitse kerk financiert deze kerk. We zijn 
benieuwd wat dit gaat brengen in het kamp. We zijn bang voor verdeeldheid. Deze kerk geeft nl. 
alleen aan de mensen die bij de kerk horen. We horen geluiden in het kamp dat degenen die niet 
aangesloten zijn dit heel lastig vinden. Ook geeft de Duitse kerk aan dat de zigeuners zich niet mogen 
vaccineren. En willen ze de kinderen alleen onderwijs geven om te leren lezen in de Bijbel, niet om 
zich verder te ontwikkelen. Heel graag jullie gebed hiervoor! 

Na het kamp zijn we bij Kati op bezoek geweest en zijn we samen met haar 
naar de begraafplaats gegaan waar Miklos is begraven. Heel verdrietig, maar 
wel mooi om te zien hoe sterk Kati is. Ze zag er heel goed uit en gaf aan zich 
goed te kunnen redden nu.  

Ook zijn we even gaan kijken bij het gedenkboompje van Tim. Het boompje 
groeit goed. Fijn ook even hier te kunnen zijn. 



 

Zondag hebben we de kamplokatie bezocht. Tijdens de eerste reis gaan we met een 
aantal tieners uit het kamp ‘op kamp’. De verwachting is circa 15-
25 tieners meegaan. Er waren (door Coronaperiode) weer meer 
tienerzwangerschappen. Een aantal kinderen in de ‘op kamp gaan leeftijd’ hebben 
nu de  verantwoording voor een baby. Op de foto is 15 jarige Krisztian te zien met 
zijn 2 weken oude dochtertje Jenní. 

Verder hebben we Ruslan bezocht en zijn we naar de kerk geweest in zijn kamp.  

Maandag weer vertrokken richting Boedapest na nog een gesprek met Peter te hebben gehad. Een 
mooi gesprek over corruptie, belasting ontduiking en geloof. Belasting betalen is in Oekraïne een 
gruwel omdat er (in hun opvatting) heel weinig gebeurt met het overheidsgeld (b.v. gezondheidzorg 
o.i.d.). Men doet er dan vee aan om deze belasting niet te hoeven te betalen door rekeningen in het 
buitenland te hebben en dingen te regelen via bedrijven waardoor je maar 9,5% belasting betaalt ipv 
19,5% bijvoorbeeld. Je merkt dat ook christenen verweven zijn met deze levensstijl.  

In Boedapest hebben we nog een nachtje bij Andras en Hajnalka geslapen (de kerk waar we met de 
jongeren sliepen toen we met de busje nog gingen). Het was goed hen te ontmoeten en elkaar te 
bemoedigen. 

Dinsdag kwamen we weer veilig thuis       

Rest ons nog iedereen de hartelijke groeten te doen van Peter en Viki en van Andras & Hajnalka. En 
jullie te bedanken voor jullie meeleven en gebed. 


