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Helpers verleggen grenzen

Steun van SOG
valt binnen
Stichting Hongarije helpt nu Cubanen in overgangstijd twee jaar weg
GOUDA • De hulp die de
Stichting Hongarije van
Laszlo Erhardt momenteel biedt aan Cuba lijkt
in veel opzichten op de
hulp die de organisatie
eerder in Oost-Europa
bood.
HANS VAN RAALTE

Laszlo Erhardt: ,,Cuba maakt nu
hetzelfde proces door als 20 jaar geleden de landen in Oost-Europa.
Het is de overgang van het communisme naar de vrije economie. De
laatste jaren lijkt Cuba voorzichtig
onder het juk van het communisme
vandaan te komen en daar kan het
land alle hulp bij gebruiken.”
De Stichting Hongarije, die zich
mede met steun vanuit Gouda van
de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda jarenlang heeft ingezet voor Hongarije, kan zijn pijlen
volgens Laszlo Erhardt heel goed
richten op Cuba. En dat zouden
meer organisaties kunnen doen, die
zich al die tijd hebben ingezet voor
landen die zich wilden vrijmaken
van het communisme.
Erhardt kwam in contact met Cubaanse studenten die zich jaren geleden al in Hongarije bevonden. In
2008 besloot hij zelf naar Cuba te
gaan om te zien of er vanuit WestEuropa hulp viel te organiseren.
,,Ik kwam in contact met Cubanen die zelf iets aan hun situatie
wilden veranderen. Het is belangrijk dat het van de mensen zelf uitgaat. We slaagden erin om een contactgroep te vormen vanuit een
kleine interkerkelijke leefgemeenschap.”
Wat Laszlo Erhardt opviel was de
grote armoede. Er zijn grote veranderingen gaande in het land. Een
groot probleem is, dat ongeveer een
miljoen Cubanen werden ontslagen.
Dat overtuigde hem ervan dat hulp
meer dan noodzakelijk was en is.
,,We zijn nu bezig met het opzetten
van enkele kleinschalige bedrijfjes.

Laszlo Erhardt (rechts) in gesprek met enkele Cubanen in het dorp dat steun krijgt vanuit Gouda. PRIVÉFOTO

Het is mogelijk om kleine private
ondernemingen te beginnen. Grote
bedrijven oprichten kan niet. Het
moet dus kleinschalig. Zelf hebben
ze daarvoor niet de kennis en de
middelen. Die moeten dus van ons
komen. Op dit moment zijn wij de
enige organisatie die op deze manier bezig is.”
Er zijn kleine bedrijfjes opgericht.
Het betreft twee kleinschalige schapenhouderijen, een pluimveebedrijfje en een gemeenschappelijke
boomkwekerij. Verder is een bestaand gemeenschappelijk gemengd veeteeltbedrijf uitgebreid.
Dit voorziet nu al het plaatselijke
bejaardenhuis van verse levensmiddelen.
Kleinschalig betekent dat het
gaat om bedrijfjes voor vier tot vijf
families. Om alle projecten op gang

Je kunt niet zomaar
naar Cuba gaan om
openlijk een cursus
ondernemen te geven.
Laszlo Erhardt
te brengen is een bedrag nodig van
12.500 euro. Door de deelnemende
Cubanen zelf is nu al ongeveer 2500
euro bijeengebracht. De Stichting
Hongarije heeft haar aandeel geleverd met een bijdrage van ongeveer
4400 euro.
De Stichting Hongarije is druk
bezig met het vinden van meer inkomstenbronnen. “En dus ook van
de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda,’’ benadrukt Laszlo
Erhardt. ,,Je ziet dat stichtingen die

zich altijd hebben gericht op OostEuropa, hun activiteiten in dat gebied op een laag pitje zetten om
zich te kunnen richten op Cuba of
andere Midden-Amerikaanse landen.”
Erhardt is van plan om in april
weer naar Cuba te gaan om cursussen ondernemerschap te geven. ,,Ik
ben door de Cubanen zelf uitgenodigd. Het is hún initiatief. Overigens is het nog niet zo eenvoudig
om gehoor aan zo’n verzoek te
geven, want je kunt nu eenmaal
niet zomaar naar Cuba gaan om dit
soort dingen openlijk te doen.
Daarom ga ik er als toerist heen. We
moeten ons ook in allerlei bochten
wringen om de noodzakelijke producten en machines te leveren.
Maar met de nodige inventiviteit
lukt dat wel.”

De Stichting Hongarije is een
van de particuliere organisaties die met subsidies van de
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda hulp bieden aan allerlei projecten in
ontwikkelingslanden. Andere
initiatieven zijn de Stichting
Water voor Leven (hulp aan
Kaapverdië), Ecokids, Wereldwinkel, Baanderij, Sari Wereldmode en projecten in Ghana,
India en Vietnam.
De Stichting Hongarije is één
van de oudste organisaties die
een band hebben met de SOG.
De stichting is in Gouda opgericht. Hoewel de contactpersoon Laszlo Erhardt inmiddels
naar Zutphen is verhuisd, zijn
de banden met Gouda hecht
gebleven. De Stichting Hongarije zet zich in voor steun aan
Hongarije en de Hongaarse
minderheid in Roemenië. Zo is
hulp geboden aan vluchtelingenkampen in Hongarije en
Roemenië en vorig jaar nog
werd hulp geboden in overstroomde gebieden in beide
landen.
Vanuit Gouda heeft de stichting in de loop der jaren hulp
gekregen van verpleeghuis De
Riethoek, van de organisatie
Gered Gereedschap in Waddinxveen en van tuinders in
Boskoop. De hulp van de
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda is structureel. De stichting ontvangt
jaarlijks een bescheiden subsidiebedrag van een paar duizend euro.
De SOG ontving tot dusverre
jaarlijks zo’n 40.000 euro van
de gemeente. Een flink deel
van het geld gaat naar de huur
van een pand in de binnenstad
en naar het salaris van een
parttime beroepskracht. Aan
deze financiële ondersteuning
komt een einde, want de subsidie wordt door de gemeente
in twee jaar afgebouwd.

Ambagtsheer trekt ten strijde
tegen oplichters en fraudeurs
WOERDEN • Annette Ambagtsheer
uit Woerden trekt ten strijde tegen
oplichters en fraudeurs. Via haar
website anderevisie.nl wil ze bereiken dat slachtoffers betere steun
krijgen.

Auto vliegt van de Kattendijk af
GOUDERAK • Een kapot tuinhek is wat Fred Spruit donderdagavond aantrof toen hij thuiskwam van zijn werk.
Hij was niet thuis toen rond half tien ‘s ochtends een auto ondersteboven in zijn voortuin belandde. ,,Ik
hoorde van mijn zus wat er gebeurd was,” vertelt Spruit. Een 68-jarige man uit Krimpen aan den IJssel vloog
met zijn auto van de Kattendijk af. ,,Het is een erg scherpe bocht,” vertelt een woordvoerder van de politie.
,,We denken dat de man met één wiel in de berm is geraakt, waarna hij de macht over het stuur verloor.” Het
slachtoffer is met een hoofdwond naar het Groene Hart Ziekenhuis gebracht. FOTO POLITIE HOLLANDS MIDDEN

Door het ophalen van 40.000 handtekeningen wil ze met een burgerinitiatief de wet veranderen. Ambagtsheer wil dat er een meldpunt
en steunpunt komt voor mensen
die het slachtoffer zijn van oplichting. Daarnaast wil ze dat slachtoffers een periode worden vrijgesteld
van betalingen van lopende facturen om zo hun zaken op orde te
krijgen. Het idee speelt al sinds
haar man enige jaren geleden de
dupe werd van oplichting.
Hij werd franchisenemer van
Extra Hands, een bedrijf dat zich
overal in Nederland bezig hield met
het leveren van technisch personeel. De Woerdenaar betaalde een
inlegfee van 25.000 euro en dacht
zich daarbij voor zes jaar van allerlei diensten te hebben verzekerd.
Na 2,5 jaar stopte het bedrijf er
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mee, maar het inleggeld kreeg hij
niet terug.
Ambagtsheer ging voor 130.000
euro het schip in. Geld voor een
goede advocaat was er toen niet
meer. ,,Een zaak via de civiele rechter duurt ruim twee jaar. Die tijd
heb je dan ook niet. Het is een
harde les. Mijn echtgenoot is er erg
ziek van geweest, door alle stress
die het geeft.’’ Ambagtsheer geeft
zich zelf een week of zes voor het
ophalen van de benodigde handtekeningen. ,,Ik heb er nu een stuk of
tachtig. Er is dus nog een heel eind
te gaan.’’ Ze heeft ook een boek over
haar
ervaringen
geschreven.
Daarin vertelt ze wat er met je gebeurt als je door anderen in de
schulden wordt gestort.

