CBS DE SCHAKEL METEREN
=> ACTIES VOOR KÜSMŐD
In april 2012 ontstond op CBS De Schakel in Meteren het plan om het geld dat op school door de
kinderen wordt gespaard voor de zending een aantal maanden te bestemmen voor Küsmőd.
Tijdens een bijeenkomst op school gaven Ike van Zadelhoff en Jacqueline de Niet uitleg over
Küsmőd en de activiteiten van de werkgroep aan de schoolleiding. Na deze bijeenkomst werd
zelfs besloten dat deze actie gekoppeld zou gaan worden aan nog twee andere – jaarlijks
terugkerende – acties van de school; namelijk de sponsoractie en de schoenendozenactie.
Zendingsproject / Presentatie, zang en dans - 13 september 2012
Het zendingsproject startte direct na de zomervakantie en liep door tot half oktober. Op
donderdag 13 september waren Ike en Jacqueline een dagje op school om in alle groepen te
vertellen over Küsmőd. Aan de hand van een fotopresentatie hebben zij laten zien hoe het dorp
eruit ziet, hoe de mensen wonen, leven en werken en hoe de kinderen daar naar school gaan.
De kinderen stelden veel vragen, want het leven is er toch wel heel anders dan in Nederland.
Daarna hebben Ike en Jacqueline de kinderen een Hongaars liedje aangeleerd over de dagen van
de week en hebben zij met de kinderen een Hongaars dansje geoefend. De jongens van groep 5,
6, 7 en 8 hebben apart nog een stoere mannendans geleerd met veel gestamp en geklap; zo
maak je namelijk indruk op de meisjes … Het was erg leuk om te zien hoe door alle kinderen uit
volle borst werd meegezongen en hoe enthousiast iedereen meedanste.
De totale opbrengst van de zendingsactie was € 310,-. Het bedrag dat door de kinderen in deze
maanden is gespaard, hebben we gebruikt voor de schoenendozenactie enerzijds en voor het
kopen van school- en lesmaterialen anderzijds.
Sponsoractie - 9 oktober 2012
Deze actie had tot doel geld in te zamelen om in Küsmőd het water in/naar de huizen te kunnen
brengen, want op dit moment loopt de waterleiding slechts tot op het erf/in de tuin.
De avond begon om 18.30 uur en overal in de school was iets te zien of te doen. De centrale hal
was ingericht voor de sponsoractie. De groepen 1 en 2 beten de spits af. De bedoeling was dat de
kinderen in 2/3 minuten zoveel mogelijk bekers water via een ‘waterleiding’ in een huis moesten
laten lopen. Voor de kinderen uit de hogere groepen werd de moeilijkheidsgraad steeds groter;
groep 8 moest zelfs geblinddoekt bekers water leeggieten; ook de juffen deden vrolijk mee.
In een aantal lokalen konden de ouders en de kinderen kijken naar de filmpjes met Hongaarse
zang en dans, die gemaakt waren tijdens de presentatie over Küsmőd. Ook de Werkgroep
‘Küsmőd – Tricht’ had een lokaal toegewezen gekregen. Hier verkochten zij heerlijke Hongaarse
cakejes, lekker bij het kopje koffie/thee of glaasje limonade. Er waren ook leuke spullen uit
Roemenië te koop en er was een grabbelton voor de kinderen.
Voorafgaand aan de sponsoractie hadden de kinderen zelf sponsors gezocht; het bedrag
waarvoor je inschreef, was het bedrag dat je betaalde voor ieder bekertje water dat in de
centrale ‘waterleiding’ gegoten werd. Voor vele sponsors waren dat heel veel bekertjes meer
dan men gedacht had.

De helft van de opbrengst van de sponsoractie was voor het waterleidingproject in Küsmőd. De
werkgroep kreeg het mooie bedrag van € 390,- overhandigd. De verkoop van Hongaarse cakejes
en snuisterijen heeft € 111,50 opgeleverd. Ook dit bedrag was bestemd voor de waterleiding.
Schoenendozenactie - na de herfstvakantie
De schoenendozenactie startte vlak voor de herfstvakantie en werd begin november afgerond. De
bedoeling was dat de kinderen van de kleuter- en lagere school in Küsmőd de schoenendoos nog
in december zouden ontvangen.
Vooraf was een lijstje meegegeven aan de kinderen; hierop stond waarmee we de schoenendozen
graag wilden vullen: schoolspullen zoals een pen, potlood, liniaal en/of schrift; artikelen voor
persoonlijke verzorging zoals een tandenborstel, tandpasta, kam, zeep en/of shampoo; een
spelletje en/of iets om te knutselen en een knuffeltje. Om alles te verpakken versierden de
kinderen 60 schoenendozen. Ook maakten zij een hele mooie kaart of tekening voor de kinderen
in Küsmőd.
Op woensdagmorgen 31 oktober en vrijdagmorgen 1 november tussen 08.15 en 08.45 uur
konden de kinderen op school de door hen meegebrachte spullen afgeven. Samen met een paar
mensen van de oudercommissie hebben Antoinette Vreeken, Ike en Jacqueline alles gesorteerd
en per product in dozen/tassen gedaan. In de week daarop volgend hebben Antoinette en
Jacqueline de schoenendozen - zoveel mogelijk gelijk – gevuld. Om ze verzendklaar te maken
voor het transport, zijn de schoenendozen in bananendozen gepakt.
Eind november vertrok de vrachtwagen richting Roemenië en op dinsdag 4 december kwam de
vrachtwagen op plaats van bestemming aan. In die week was Jacqueline samen met een aantal
mensen uit Tricht in Küsmőd en hebben dus kunnen zien dat de dozen met het transport
arriveerden. Op de vrijdag voor de kerstvakantie zijn de schoenendozen op school uitgedeeld.
Wat waren de kinderen blij met de mooie versierde schoenendoos en de cadeautjes.
Dank aan Antoinette voor het idee en het leggen van het 1e contact, dank aan CBS De Schakel
voor het uitzetten van dit project, dank aan alle ouders en sponsors, maar vooral speciale dank
aan de juffen, de meester en alle kinderen voor hun medewerking en enthousiaste inzet. Door
hen is deze actie een groot succes geworden!!

