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Laszto Erhardt van Stichting Hongarije:

'Hulp aan Cuba in
Oost-Europese

stijl'

Hulp bieden in Oost-Europese stijl. Zo zou je
de hulp, die de Stichting Hongarije van Laszlo
Erhardt momenteet biedt aan Cuba, het beste
kunnen omschrijven. Want de vergelijking met de
wijze waarop zo'n twintig jaar geleden vanuit het
westen van Europa hulp werd geboden aan landen
in Oost-Europa is treffend.
Laszto Erhardt: "Cuba maakt nu hetzetfde proces door
ats toen de landen in Oost.-Europa. Het is de overgang
van het communisme naar de vrije economie. De [aatste jaren tijkt Cuba voorzichtig onder het juk van het

communisme vandaan te komen en daar kan het land

atte hutp bij gebruiken."

Verder een uitbreiding van een gemeenschappetijk
gemengd veeteeltbedrijf, waaruit ze nu a[ .het ptaatsetijke bejaardenhuis voorzien van verse levensmiddeten.

Kteinschatig
Kleinschatig betekent dat het gaat om bedrijfjes voor

De Stichting Hongarije, die zich mede met steun vanuit Gouda van de SOG jarentang heeft ingezet voor
Hongarije, kan zijn pijten votgens Laszto Erhardt heel
goed richten op Cuba. En dat zouden meer organisa-

ties kunnen doen, die zich a[ die tijd hebben ingezet
voor [anden die zich witden vrij maken van het communisme. Erhardt kwam in contact met Cubaanse
studenten die zich jaren geteden a[ in Hongarije
bevonden. ln 2008 bestoot hij zetf naar Cuba te gaan
om te zien of er vanuit West-Europa hutp viet te organiseren.

"lk

kwam in contact met Cubanen die zetf iets aan
hun situatie wilden veranderen. Het is belangrijk dat
het van de mensen zetf uit gaat. We staagden erin om
een contactgroep te vormen, vanuit een kteine interkerketij ke leefgemeenschap. "
Wat Laszto Erhardt opviel was de grote armoede.
Er zijn grote veranderingen gaande in het tand. Een
groot probleem is, dat ongeveer één mitjoen Cubanen
werden ontstagen. Dat overtuigde hem ervan dat hutp
meer dan noodzaketijk was en is. "We zijn nu bezig
met het opzetten van enkete kteinschatige bedrijfjes.

Het is mogetijk om kteine private ondernemingen te
beginnen. Grote rechtspersonen oprichten kan niet.
Het moet dus kleinschatig. Zetf hebben ze daarvoor
niet de kennis en de middeten. Dat moet dus van ons
komen. Op dit moment is geen enkete organisatie op
deze manier bezig. Wij zijn de enige."
Er zijn kteine bedrijfjes opgericht. Het betreft twee
kleinschalige schapenhouderijen, een ptuimveebedrijfje en een gemeenschappetijke boomkwekerij.

vijf famities. Om alte projectjes op te starten
is in totaal een bedrag nodig van € 12.500. Door de
deetnemende Cubanen zetf is nu a[ ongeveer € 2.500
bijeengebracht. Ook de Stichting Hongarije heeft
haar aandeel geteverd met een bijdrage van ongeveer
€ 4.400. En daarnaast zijn natuurtijk bedrijfsmiddelen
meegebracht naar Cuba. De Stichting Hongarije is
druk bezig met het vinden van meer inkomstenbronnen. Het geld komt op dit moment van donaties, van
een 2e hands winkel in Zutphen, van particulieren.
"En dus ook van de SOG", benadrukt Laszto Erhardt.
"Je ziet dus gebeuren dat stichtingen, die zich attijd
hebben gericht op Oost-Europa, hun activiteiten op
dat punt op een taag pitje zetten om zich te kunnen richten op Cuba of andere Midden-Amerikaanse
[anden. "

vier tot

Laszlo Erhardt is van ptan om

in januari weer

naar

Cuba te gaan om cursussen ondernemerschap te
geven. "lk ben door de Cubanen zetf uitgenodigd. Het
is hÍn initiatief. Overigens is het nog niet zo eenvoudig om dat te doen, want je kunt nu eenmaal niet
zomaar naar Cuba gaan om dit soort dingen opentijk
te doen. Daarom ga ik er ats toerist heen. We moeten
ons ook in attertei bochten wringen om de noodzaketijke producten en machines te leveren. Maar met de
nodige inventiviteit lukt dat wet."
Wie de Stichting Hongarije wil hetpen bij de steun
aan Cuba kan dat doen met een donatie op rekeningnummer 113 260 148 t.n.v. Stichting Hongarije te
Zutphen. Donaties met vermelding CUBA PROJECT.
Hans vcn Rao{fe

