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úgy kapcsolódnak 
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Holländische Hilfeleistung zu der 
Sanierung des Regenbogenhauses  

 
 

  
   

 
 

  

 

 
 
 

 
  

  
 

 
    

 

   

  
 

 
  

  
 

 

 
 

  
 

   
  

 

 
 

  
 

Holland segítség a 
Szivárványház 
tatarozásához 
 
Az  elmúlt években, 

már többször is 
beszámoltunk arról, hogy a 
Caritas Oost Europa 
Schijndel jóvoltából, milyen 
nagyszerű támogatásokban 
részesült Központunk. Még 
sokan visszaemlékeznek a 
konyhánk teljes felújítására, 
az ebédlő szigetelésére és a 
székek megújítására, néhány termopán ajtó és ablakok 
kicserélésére. Mind-mind olyan munkálatok, amelyek 

kivitelezésére hatalmas 
anyagi forrásra és sok 
segítségre volt szükség. Jan 
Marinus úr fáradhatatlan 
munkájának és törődésének 
köszönhetően, minden szépen 
megvalósult és mindnyájan 
örvendtünk a szép 
kivitelezésnek. 

A legnagyobb projekt 
viszont a Szivárványház külső 
tatarozása és teljes felújítása 
volt. Az elmúlt évben sikerült 
az udvar felöli részt befejezni, 

most viszont a ház hátára is sor került.  
Június 23-án érkeztek meg az első vendégmunkások, 

kik Jan Pastink vezetésével leszigetelték a falat és egy víz-
elvezető rendszert is létrehoztak annak érdekében, hogy 
meggátolják a falak nedvesedését és ezáltal a korai 
tönkremenetelt.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In den vergangenen Jahren haben wir 
schon öfters über die großartige 
Sponsorenarbeit der Stiftung Caritas Oost
Europa Schijndel berichtet. Viele können sich 
noch erinnern, als sie die große Küche unseres 
Sozialzentrums völlig erneuert haben, in den 
Speisesaal eine Schalldämmungsdecke 
eingebaut haben, fast hundert Sessel mit neuen 
Pölstern versehen haben und neue Termopan 
Eingangstüren eingebaut haben. All diese 
Einsätze benötigten große finanzielle Quellen 
und viele Arbeitskräfte. Dank der Lobbyarbeit 
und der Zuwendung von den Herren Jan 
Marinus konnten all diese Sachen verwirklicht 
werden und wir haben uns alle darüber gefreut.
 Das größte Projekt war die Sanierung 
der Außenwände des Regenbogenhauses. 
Im Jahr 2016 wurde der vordere Teil des 
Hauses mit der Hilfe der holländische 
Schule Koning Willem I renoviert, heuer 
wurde auch der hintere Teil renoviert. 
Dieser Teil war am schlimsten, das brauchte 
schon die Hilfe eines Feutigkeitsfach-
mannes. Am 23 Juni ist die erste Arbeits-
gruppe angekommen, um diese Sanierung 
unter der Leitung des Fachmannes Herr Jan 
Pastink auszuführen. Sie haben die 
Außenwand mit einem Isoliermaterial 
gestrichen und unten, entlang des Gebäudes, 
einWasserableitungssystem eingerichtet, 
womit es verhindert wird, dass die Nässe in 
die Wand kommen kann. Es wurde auch 
ein neues System eingebaut (Elektro-
osmose), welches beim Austrocknen der 
Wände hilft. Das ist eine sehr teuere 
Methode, deswegen sind wir sehr dankbar. 
Die zweite Gruppe ist am Dienstag 
angekommen, darunter die Fachmänner 
Ramon Nieuwenburg und Menno 
Schreve, die die Wände mit einem 
speziellen Material verputzt haben. Unsere 
ältere Jugendlichen Darius und Florin haben 
dabei auch viel geholfen.
 Herzlichen Dank an alle, die bei der 
Ausführung dieses Projektes mitgeholfen 
haben und an die Stiftung Caritas Oost
Europa Schijndel und vor allem an den 
Herren Jan Marinus, der das Ganze sehr gut 
organisiert und koordiniert hat.





 

 
Nagyon nagy támogatás részünkre az is, hogy egy olyan elektromos 

falnedvesség gátoló rendszert is beépítettek a falba, mely éveken keresztül 
segíteni fog a falak szárazon tartásában.  

A csoportot felváltották a szakmunkások Ramon Nieuwenbrug és 
Menno Schreve, akik a mi fiataljaintól körülvéve az utolsó napokban 
levakolták  a falat.  

Azt is meg kell hogy említsük, hogy Központunk fiataljai nagyon 
derekasan helytálltak a munkálatok során. Segítettek az árok kiásásában, a 
kavics hordásban, a szigetelésben és mindenben, amiben csak lehetett. 
Nagyon ügyesen dolgoztak! A vendégek is megdícsérték őket.  

Hálásan köszönjük a 
Caritas Oost Europa 
Schijndel alapítványnak, a 
hatalmas támogatást, mellyel 

ezen projekt  kivitelezését támogatta, minden  munkatársának, 
akik közreműködtek, a szükséges anyagi forrás 
megteremtésében. Külön köszönet Jan Marinus úrnak  a 

mindenkori 
támogatásáért és a 
fáradhatatlan 
munkáért, melyet 
ezen projekt 
megvalósításáért 
véghezvitt.  

Örök hálával 
tartozunk és nagyon 
szépen köszönjük a 
Caritas Oost Europa 
Schijndel minden  

támogatását a Szent István Szociális Központ alkalmazottai és a 

gyerekek! 
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Jan Marinus 
 

Jan Pastink 
Ramon Nieuwenbrug 
Menno Schreve 
Gijsbert van de Berg 
Jordy Marsman 
Dennis van der Felz 
Bart Zuidema 

 
 

   Săptămâna trecută am lucrat împreună cu musafiri din 
Olanda, care au venit să renoveze spatele casei.  
Florin și eu ne-am dus să îi ajutăm pe cei doi musafiri, care au 
fost foarte răbdători cu noi si ne-au arătat cum  să încercăm și 
noi să facem diferite lucrări. Ei ne-au zis, că dacă învățăm 
această meserie, putem câștiga mulți bani. Mie mi-a plăcut și 
mi se pare o meserie interesantă. 
 După ce am terminat munca, ne-am dus cu musafiri în 
Oradea ca să le arătăm orașul. Le-a plăcut foarte mult! Sper să 
mai vină pe la noi. Ț. Darius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faanyag adományba 
 

 Az elmúlt héten, június 25-én megérkezett a HOLVER (osztrák Frisseis) cég adománya, mely 
butorlapokból és deszákból áll. Ezen faanyagokat, mint az elmúlt években már láttuk, Központunk 

butorzatának megújítására kapjuk. Az elévült butotok így lassan 
kikerülnek a házainkból és szép, saját asztalosműhelyünkben készült 
butorok kerülnek a helyükbe. A deszkákat is a házak körüli 
javításokban fogjuk felhasználni. 
 Nagyon szépen köszönjük a HOLVER cégnek ezt a hatalmas 
adományt és már alíg várjuk a belőlük készült új butorokat. 

 
Új trikók és egyéb meglepetések 

Június 21-én ismét meglátogatott minket Peter Zidar úr. Szokásához 
híven, most is hozott a gyerekeknek számos meglepetést és még 

azonfelül új trikókkal 
lepte meg a társaságot. 
Minden gyerek kapot 
három új trikót és nagyon örvendtek a szép új 
ruhaneműnek.  

Peter úr viszont nem csak a gyerekekre, hanem a 
konyhára is gondolt, kiselejtezte a régi, agyon-égetett 
edényeket és szép újjakat hozott a helyükre. Nagyon szépen 
köszönjük neki figyelmességét és hogy mindig nagy 
szeretettel gondol ránk!!! 
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Játékos barangolás a zene világában 
A Nagyváradi Római Katolikus 

Püspökség idén ötödik alkalommal szervezte 
meg a Zenetábor nevet viselő egyhetes tábort, 
amely 2018  június 25-30  között zajlott 
Váradon. A táborba körülbelül 120 gyermek 

jelentkezett, 5–12 év körüliek. A szervezők érdekes és tartalmas programokkal 
készültek minden napra. A vidám hangulatról, a Zenevárban történő játékos 
barangolásról a vincés nővérek és a Csillagocska néptánccsoport, a lelki tanításról 
Ozsváth József székelyhídi plébános gondoskodott.  

A kicsik mellé ugynevezett Őrzőangyalok voltak beosztva, akik figyeltek 
rájuk, gondoskodtak róluk és játszodtak a gyerekekkel. Ilyen Őrzőangyalok 
voltak központunk gyermekei is, akik, bár nagyon elfáradtak a kicsikre való 
felügyelésben, mégis ügyesen helytálltak a Zenetábor minden napján. 

A napi programok közt szerepeltek interaktív bibliai foglalkozások- melyek 
főtémája Jézus: Úr a természet erői felett. Minden napnak voltak zeneművész 
vendégei, akik elkápráztatták a közönséget és együtt zenéltek, énekeltek a 
gyerekekkel:  Kiss Tünde énektanárnő és barátai, Székely István klarinétművész 
és tanítványai, a vonósnégyes, a székesegyház Szent Cecília kórusa.  

A talentumok napján, pénteken, minden gyereknek alkalma nyílt bemutatni 
talentumát: így láthattunk igazi táncosokat, valamint gyerekeket, akik hangszereken énekeltek: zongora, hegedű, csello, 
fuvola, citera, gitár és ének előadásokat. Központunk furulya csoportja is fellépett pár népdallal és „A béke napja közel” 
háromszolamos furulya játékkal.  

Köszönöm Központunk fiataljainak az ügyes helytállást é   s a remek előadást! Szera n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenetábor 
 A múlt héten volt megtartva a Zenetábor Nagyváradon. Tőlünk a furulyások és 

én meg Beni mentünk minden nap a táborba, hogy segítsünk felvigyázni a kicsi gyerekekre. 
Nagyon sok pici gyermek volt a táborban és néhánnyal nehezen lehetett szót érteni, de azért 
minden nap jó volt velük lenni.   

Miután véget ért a tábor Szerafina nővér elvitt minket  különféle helyekre 
kikapcsolódni. Így voltunk bowlingozni, pantbolozni, szerdán moziban voltunk, és 
megnéztünk a Taxi 5 című fimet. Csütörtökün pedig voltunk falat mászni. Ez nagyon jó 
élmény volt. 

Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy elmehettem ebbe a táborba, köszönjük 
a nővéreknek a mindennapi ebédet és külön Erzsike néninek, hogy mindig nagyon 

finomakat főzőtt nekünk!  

Köszönjük 
Szerafina nővérnek 
a mindennapi 
fuvarozást és a jó 
programokat 
amikre elvitt 
minket!  
      Nagyon jól 
éreztük magunkat!  
     Nagyon szépen 
köszönök mindent!  
D. Claudia 


