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Vraag aan de redactie van Amsterdam Studies 
 
 

Vorige week kwam ik terug van een reis door Hongarije, Roemenië en Kárpátalja. Ik ben betrokken bij 
stichting-koen (http://www.stichting-koen.nl/) die instructie geeft aan kinderwerkers uit Hongaarstalige 
landen. In Berekfürdő kwamen ook kinderwerkers uit Servië, Kroatië en Slowakije bij ons. Dit 5-daags 
VakantieBijbelWeek-programma wordt deze zomer aan 50.000 kinderen aangeboden. 

Een van onze medereizigers werd onderweg zwaar ziek, het bleek dat hij malaria had opgelopen tijdens 
zijn verblijf in Mozambique. Tegen onze wil, wij zagen liever dat hij in Wenen werd opgenomen, besprak 
hij met de SOS hulpdienst dat hij opgenomen zou worden in het American International Hospital bij het 
St. László in Boedapest. Dat heeft hij geweten. We hebben een half uur rondgereden op het complex, 
omdat niemand de tropische afdeling kon aanwijzen. De eerste malariapatiënt in Budapest. Hij is gelukkig 
thuis, hij had de zwaarste vorm van malaria. De predikant uit de Üllői út had een Nederlandse predikant 
naar hem toegestuurd die met hem bad en sprak en eten voor hem meebracht. Zij "vergaten" hem vaak 
eten of pijnstillers te brengen. Toen een Hongaarse vriendin de grotere ziekenhuizen belde of zij een 
malariapatiënt wilden opnemen, hoorde ze: laat hij teruggaan naar Afrika en meer van die kreten. 

Vanaf die tijd horen we verhalen over Ferenc Gyurcsány en zijn vrienden. Hij heeft alleen al in 
Budapest 10 ziekenhuizen verkocht aan de hoogste bieder, de psychatrische patiënten zijn op straat gezet. 
Medicijnen zijn vrijgegeven en binnenkort te koop bij tankstations. Het is net Monopoly. Hij verkoopt aan 
de hoogste bieder de treinen, straks het vliegveld, de industrie, de ziekenzorg. Als hij en zijn vrienden de 
zakken vol hebben en er vandoorgaan, zullen de sociaal democraten in Europa het land wel weer op de 
been helpen, hoorden we een politicus in Roemenië zeggen. Je ziet Hongaren over de grens naar 
Roemenië trekken om daar werk te zoeken, de omgekeerde wereld. We bezochten oude mensen in en 
rond Berekfürdő. Ze houden hun hart vast en zeggen dat deze "satan" alleen jonge productieve mensen 
ziet en gebruikt en ouderen laat verkommeren. Waarom lees ik daar zo weinig over in de krant? Of lees ik 
de verkeerde? Heeft u daar een antwoord op? Ik maak me zorgen hierover. 
 
 
Dineke Rohaan, 
Coordinator Roemenië Beraad Nederland 


