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Bijen. Wat een diertjes. Ze 
vinden het niet erg om in 
Göncruszka te leven, in 

een afgelegen armoedige streek. 
Göncruszka is een klein agrarisch 
dorpje met weinig bestaansmid-
delen. Het ligt in Noord-Oost 
Hongarije, ver van Boedapest. 
Er wonen veel straatarme Roma-
families en er is weinig werkge-
legenheid. In de wijde omgeving 
gingen scholen dicht, zo ook die 
in Göncruszka.

In 2004 was de kleine gerefor-
meerde kerk (67 leden) vacant. 
Bepaald geen aantrekkelijke 
standplaats voor een dominee. 
Toch voelde een jong dominees-
gezin zich geroepen hier te gaan 
wonen en werken. De kerk werd 
opgeknapt. Het plan ontstond om 
ook weer een school op te richten. 
Maar hoe vind je daar middelen 
voor?

Het creatieve dominees-
echtpaar vatte het plan op bijen 
te gaan houden en met de ver-
koop van de honing de school 
te financieren. Dan moet je wel 
je imkerpapieren halen en alle 
belastingzaken regelen. De hele 
gemeente werd ingeschakeld in 
de honingproductie en iedereen 
werd steeds enthousiaster. De 
honing is niet alleen gezond en 
lekker, maar zorgt ook voor grote 

saamhorigheid. Jong en oud, tie-
ners en bejaarden werken samen 
om de honing te bottelen en ver-
zendklaar te maken.

Ze hebben in Göncruszka niet 
veel geld. Maar wat ze wel hebben, 
willen ze geven: geloof, hoop en 
liefde. En ze hebben tijd. Tijd die 
ze willen geven aan hun kerkge-
meenschap om samen met elkaar 
honing te maken, biologisch, 
zuiver, in vier smaken en zonder 
enige schadelijke toevoeging.

En de opbrengst? Die is be-
stemd voor de pas weer opge-
richte school in Göncruszka, 
waar Roma-kinderen, weeskinde-
ren en andere - vaak straatarme 
- kinderen hun plek vinden en 
les krijgen. Niet alleen in taal en 
rekenen, maar ook in christelijke 
waarden en in het omgaan met 
elkaar op de school, die Talentum 
heet. 

Ik ben tijdens de lessen in alle 
klassen geweest en was onder de 
indruk van het enthousiasme en 
het geloof waarmee de leerkrach-
ten hun taak als roeping zagen. 
Zoveel concreet geloof in God en 
mensen zie je niet vaak.

Ochtendwijding
Na een lange periode van voorbe-
reiding startte de school in 2011 
in een klein gebouwtje en zon-

der enige subsidie met 16 leer-
lingen in de basisschoolleeftijd. 
De school groeit razendsnel. De 
kinderen komen uit twaalf omlig-
gende dorpen. Het zijn kinderen 
uit Roma-families, boerengezin-
nen en pleeggezinnen.

In september 2014 telde de 
school 157 leerlingen. Er zijn 
inmiddels lokalen bijgebouwd. 
En er is ook een gymzaal bijge-
komen, die ook als aula gebruikt 
wordt. De school staat open voor 
iedereen, maar is gereformeerd 

van signatuur. Ouders die daar 
niet in mee kunnen gaan, moe-
ten maar een andere school zoe-
ken. 

De dag begint altijd met een 
korte ochtendwijding. Het mid-
dageten is gezamenlijk, zodat de 
kinderen tenminste één goede 
maaltijd per dag krijgen. Vorig 
jaar zijn er negen kinderen ge-
doopt. De nadruk ligt op respect 
voor elkaar en liefde voor God. 
De leerkrachten werken vaak 
over. Doordat het leerlingenaan-
tal laag is en de klassen klein, is 

de overheidssubsidie laag. Maar 
al het overwerk wordt met liefde 
en vreugde gedaan.

Betaling
De school van Göncruszka kreeg 
materialen voor de inrichting, die 
afkomstig waren van een school 
in Zwitserland die gesloten werd. 
Er zijn er goede contacten met on-
der anderen kerken in Assen en in 
Wuppertal. 

De kerkenraad van Göncrusz-
ka is zelf verantwoordelijk voor 

de school en de gemeente is en-
thousiast. Er wordt Bijbelstudie 
gegeven voor alle leeftijden. Dat 
vindt plaats in de enige verwarm-
de ruimte, die ze hebben. ‘s Win-
ters wordt daar de houtkachel ge-
stookt. In dezelfde ruimte wordt 
ook de honing in potten gedaan.

Het begint elke dag met de 
80-plussers, die na hun dagelijkse 
Bijbelstudie al psalmzingend aan 
de slag gaan met het plakken van 
etiketten, het binden van lintjes 
en het inpakken van de verschil-
lende soorten honing in dozen. 

Later op de dag nemen anderen 
het werk over, ook weer na gebed 
en onder gezang. Over gemeente-
opbouw gesproken!

De honing is niet voor de ver-
koop bedoeld, maar wordt gratis 
uitgedeeld. Kerkgemeenschap-
pen krijgen de honing gratis en 
besluiten dan zelf wat ze er voor 
over hebben. Zo heb ik zelf zestig 
potjes honing zonder betaling 
meegenomen naar Nederland 
en die heb ik gratis uitgedeeld in 
Roermond en in Venray. De op-
brengst was heel bemoedigend 
en het enthousiasme groot. Ook 
de diaconie van Venlo heeft al een 
paar keer een bedrag gegeven. 

Op 1 augustus 2014 was het 
precies tien jaar geleden dat het 
predikantenechtpaar met hun 
bijzondere werk begon. Het resul-
taat is met recht gezegend.

Margriet Gosker

Website: www.facebook.com/reftalen-
tum
Het domineesechtpaar Sohajda is te 
bereiken onder levente.sohajda@ref-
mehes.hu
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Jong en oud, tieners en bejaarden werken samen om de honing te bottelen en verzendklaar te maken. Foto Margriet Gosker

In het dorp Göncrusz-

ka in Oost-Hongarije 

is armoede te vinden, 

maar ook creativiteit 

en vrijgevigheid. Mar-

griet Gosker bezocht 

de gereformeerde 

school en raakte 

onder de indruk van 

de manier waarop er 

honing wordt gepro-

duceerd en ... wegge-

geven.

Honing uit Hongarije 
voor iedereen te geef

De honing is niet voor de verkoop 

bedoeld, maar wordt gratis uitgedeeld
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