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FOCOLAREPROJECT OP CUBA

Een van de weinige manieren
om de Cubanen te helpen
Een focolareproject op door Leon Everts

Cuba is opgenomen in de
Bisschoppel ij ke Adventsactie
2412 als een van de tien
projecten. I nitiatiefnemer
en projecthouder hiervan
is Laszlo Erhardt, Hongaar
van geboorte. Hij woont
sinds 1977 in Nederland.
Hry is gehuwd met Tineke
en sam en zii hebben twee
kinderen. Nieuwe Stad had
een gesprek met hem.

De organisatie waarmee jij bent verbonden is de
Stichting Hongarije. Met welk doet heb jij die opge-
richt?

lk ben natuurlijk altijd nauw verbonden geweest

met de landen achter het lJzeren
Gordijn. Als Hongaar en levend in
Nederland weet ik wat vrijheid en

eigen initiatief betekent. Vooral na

de val van de muur in '1989 ben ik

daadwerkelijk begonnen om kleine
bedrijfjes op te zetten in Hongarije

en Roemenië, door en voor de

mensen aldaar. Speerpunt was
vanaf het beginpunt het bevorde-
ren van plaatselijk ondernemer-

schap. De Stichting Hongarije

werd in 1992 opgericht.

Hoe kwam je tot deze keuze?
Begin jaren zeventig leerde ik in
Hongarije de Focolarebeweging

kennen. Het besef dat alle men-
sen met elkaar zijn verbonden
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als kinderen van God de Vader is sindsdien mijn

leidraad geworden. lk heb gemerkt dat wanneer ik
het evangelie leef er dingen ontstaan. Dit is de bron

waaruit ik put, een bron die levend water geeft en

nooit opdroogt. ln Zwolle maak ik met Tineke deel
uit van een gezinsgroep van de Focolarebeweging.
We komen een keer per maand bij elkaar met een
groep van vijf echtparen. Met veel enthousiasme
ondersteunen zij dit project. Dat geldt ook voor de

Woord van Levengroep in Zutphen waar wij wonen.
Zij leven mee. Het is alsof je een steen in de vijver
gooit, de kringen worden steeds groter.

En nu Cuba? Hoe ls dat gekomen?
Ja. lk hoorde dat de internationale muziekband Gen

Rosso in Havana had opgetreden. lk werd meteen
enthousiast om mijn blik ook op Cuba te richten, nu

vijf jaar geleden. Dit ligt ook in het verlengde van de
projecten in Hongarije en Roemenië. ln Hongarije
zijn sinds 1989 veel dingen veranderd, ofschoon
armoede daar nog steeds bestaat. Maar er is nu

vrijheid, democratie en initiatieven op velerlei gebied.


