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2018 Jaarverslag Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely 
 
 
Ons beeld van partnerstad zijn: communicatie tussen organisaties en burgers tot stand te 
brengen op diverse niveaus.  
In het najaar 2017 zijn er plannen gemaakt om in 2018 verschillende projecten op te zetten  
- jongeren van middelbare scholen een filmpje laten maken over het  dagelijkse leven van de 
  leerlingen. Er is al een filmpje beschikbaar gesteld door een docent van het Revius lyceum. 
- de bibliotheek in Maassluis en Kézdivásárhely samenbrengen om gezamenlijk een 
  thema af te spreken. 
-poging andere organisaties te vinden in Maassluis op terrein van kunst, cultuur en sport.  
 
P.R.  
In 2018 hebben we aandacht geven aan PR voor onze Stichting.  
In een flyer proberen we informatie te geven over ontstaan van de connectie Maassluis met 
Kézdivásárhely.  Waar mogelijk verspreiden we die flyer. Er zijn visitekaartjes gedrukt en een 
banner wordt regelmatig ingezet om onze connectie te onderstrepen. Vormgeving Ans van de  
Wiel. 

 
Met een 
nieuwsbrief geven 
we de laatste 
ontwikkelingen 
door en foto’s.  
Deze Nieuwsbrief 
is tweemaal 
uitgegeven en 
gemaild naar de 
griffie van de 
gemeente 
Maassluis. 
 
 

Verder hebben we een vrijwilliger bereid gevonden om in 2018 een website in concept te 
ontwerpen.  Deze zal in 2019 verder uitgewerkt worden.  www.maassluiskezdi.nl 
 
Contacten met de gemeente Maassluis 
Er is geen Stedenbandvergadering georganiseerd in het najaar 2018,  doordat Bert 
Ravenhorst wethouder in Brielle werd. Later heeft Hjalmar Teunissen de 
Stedenbandenconnectie overgenomen. 
Wij hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor het bijwonen van de bijeenkomst en  
receptie i.v.m. het vertrek wegens pensionering van Arnold Keijzer als wethouder bij de 
gemeente Maassluis. Op 24 mei 2018 waren Henny Duijn, Ans van de Wiel en Marian van 
Buuren aanwezig. 
 
In januari heeft de gemeente Maassluis het subsidiebedrag over gemaakt. In de vergadering 
van 10 april wordt het financieel jaarverslag en het jaarverslag van 2017 goedgekeurd. 
 
Projecten  
Filmpjes 
We krijgen 6 filmpjes van leerlingen van het Nagy Mozes Lyceum in Kezdi.  Zij hebben veel 
tijd ingestoken om hun dagelijkse activiteiten, schoolmomenten en b.v. wintersport en andere 
bezigheden te laten zien. Afgesproken met Revius College is dat ze daar gepresenteerd 
worden. Ook op Gabor Aron is dit project uitgezet zonder resultaat. 
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World Poetry Day 
Op 21 maart  was het  World Poetry Day.  Via internet vond  een uitwisseling plaats  om  een 
gedicht van Slauerhof in het Nederlands te laten opzeggen door een klas van het Nagy Mózes 
Lyceum.  Ans van de Wiel heeft een Hongaars gedicht  van dichter Sádor Kányádi gekregen, 
en fonetisch gedeclameerd. Van beide gedichten werden er filmpjes gemaakt  en op die dag 
uitgewisseld en met veel humor bekeken. 
 
Werkbezoek in september 
In het voorjaar van 2018 besluiten wij om een werkbezoek te 
organiseren in overleg met de gemeente Kézdivásárhely en het 
Rode Kruis afdeling aldaar 11 t/m 17 september. 
Doel ervan is om de connectie met diverse organisaties te 
bespreken en de lopende projecten evalueren en nieuwe af te  
spreken.  
We besluiten een tijdschrift te maken met als inhoud  artikelen en 
foto’s. De artikelen geven weer wat we de afgelopen 2 jaar met 
een nieuw bestuur hebben gedaan m.b.t. de connecties. Ook 
bevat het tijdschrift een stuk historie sinds de  officiële oprichting 
van de Stichting in  2001. Er waren goede contacten vanaf 1998 
met de beide Rode Kruis afdelingen. Dit tijdschrift wordt een 
cadeau voor de  beide gemeentes en de organisaties in  
Kezdivásárhely. 
 
Werkbezoek 11 t/m 17 september  2018  

 
11 september dinsdag  
Vertrek naar Kézdivásárhely,  
19.00 uur ontvangst bij voorzitter Rode Kruis afdeling thuis en RK 
vrijwilligers. 
We slapen op de gast afdeling van het middelbare beroep school 
Gabor Aron en ontbijten daar ook. 
  
 
 

12 september woensdag  
Ontvangst op Gemeentehuis 
Kézdivásárhely  door burgemeester 
Tibor Borok en wnd. burgemeester 
Derzsi Guula en secretaresse Kinga 
Menessy.  
Het tijdschrift dat we hebben 
samengesteld wordt uitgebreid 
besproken en bekeken. 
Later wordt ook de dichtbundel 
uitgereikt door Henny Duijn-Visscher 
(voorzitter) aan de burgemeester Tibor 
Borok, en diverse medewerkende 
dichters.  
 
Bezoek aan Nagy Moszes Lyceum 
Welkom door de directeur en onze bekende docent Eva Férencz en de kunstdocent.  
We bespreken de verwerking van het project: “ de jongeren connectie via film en Social media”. 
We maken kennis met de leerlingengroep van de filmpjes en de uitwisseling van gedichten en 
geven informatie over onze Stichting. De docenten willen graag verder met een project, nu zijn 
we bezig met voorzichtige plannen voor een uitwisseling.  
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Bezoek Andras Vitro kunstenaar 
In het atelier bekijken we veel van zijn beelden gemaakt in brons of hout. We bespreken de 
mogelijkheid van een Art Camp. 
 
Contact met de Craft groep 
In een poging ook handwerk en folkloristische kunst een evenknie te geven is de kantklos 
vereniging Maassluis benaderd. Namens mevrouw Luijten nemen we garens mee om te geven 
aan de Craft groep. Van een uitwisseling van ideeën en uitbouw van verdere contacten is tot 
nu vastgelopen.  
’s Middags bezoeken we een openluchtmuseum met veel historische landbouwwerktuigen 
o.l.v. de voorzitter Karoly Laszlo. Er volgt een tocht naar een zomerkamphuis in de heuvels 
waar Craft groep zich heeft verzameld. Aanwezig was ook een jongeman die goed Nederlands 
sprak en in Tilburg werkte. Deze tolk hielp weer om de communicatie optimaal te gebruiken 
om afspraken te maken voor een connectie. 
 
13 september donderdag 
Bezoek aan de Roma School 
I.s.m. Groei en Bloei werd er een actie opgezet op aanwijzing van Rode Kruis om de 
onderwijzeres Eva Deak te ondersteunen. Zij is onderwijzeres van een kleine Roma school en 
krijgt weinig financieel support. Tegelijkertijd werd door Ans van de Wiel een bronzen 
pindahanger ontworpen en verkocht, de opbrengst zal ook voor de Roma school zijn. In het 
voorjaar van 2018 werd deze actie afgesloten. Het donatiebedrag was €1136,50 
Ook doneert Groei & Bloei bloemenzaad voor de kinderen om de schooltuin mooier te maken.  
Er werd nog een speelgoedactie voor educatief speelgoed georganiseerd en het speelgoed 
werd per Rode Kruis transport al in februari bij de school afgegeven. De kinderen vonden het 
prachtig! Ze laten het gekregen speelgoed zien en er wordt voor ons gezongen.   
Van de donatie heeft de docent Eva Deak een computer,  een beamer en scherm gekocht en 
een internet verbinding laten maken. Met een beatbox completeerde zij het hardware pakket, 
waarmee zij op een moderne wijze onderwijs kan geven. Ze overhandigt alle bonnetjes, en 
geeft toe dat van wat over was een excursie is geregeld. 
 
Gabor Aron college  
Dit is een middelbare beroepsschool voor Kezdi met een streekfunctie. Die kinderen van buiten 
Kezdi  verblijven van maandag t/m vrijdag op school omdat het openbaar vervoer een 
probleem is. Wij hebben een kamer op de gasten verdieping met veel meubilair vanuit de 
Maassluise Koningshof (van voor de renovatie).  We hebben overleg gehad over een 
gezamenlijk project maar dit blijkt een moeizaam karakter te krijgen. In de toekomst maar weer 
proberen. 
 
Rode Kruis provinciaal kantoor in Sft. Georges, provincie Covasna 
Directeur Adolf Pfaff geeft ons veel informatie over de RK activiteiten van de plaats en de hele 
provincie. We maken kennis met enkele medewerkers, die voorbereidend werk en de 
administratie doen. Men probeert veel aan fondsenwerving te doen voor de speciale projecten 
voor Kerst en arme gezinnen, zomerkamp voor kinderen uit deze gezinnen.  
Men geeft gelegenheid voor mensen om iedere dinsdag ochtend bloeddruk te meten en urine 
na te kijken.  
 
14 september vrijdag 
Werkbezoek  Zorginstelling Stichting Barones Scentkereszty Stephanie 
 Deze Stichting met als directeur mw. Olga Balint beheert een zorgcentrum voor geestelijke 
en lichamelijke gehandicapten. Ook heeft deze Stichting opvanghuizen voor weeskinderen in 
de kleinere dorpen, zoals SOS kinderdorpen. Bovendien hebben ze een theeschenkerij en een 
winkel die artikelen verkoopt, die de bewoners onder begeleiding hebben gemaakt.  
We gaan eerst naar de theeschenkerij en de winkel en de directeur vertelt veel over de 
werkzaamheden en mogelijkheden voor sommige bewoners van het zorgcentrum. Later gaan 
we naar het Therapiehuis en zien we hoe kinderen b.v. speciale spraak- en bewegingstherapie 
krijgen. Deze mogelijkheden heeft de directeur gezien op haar twee bezoeken aan Maassluis 
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in 2006 en 2017. Zij heeft veel instellingen bezocht in Maassluis en in de regio  en  wat mogelijk 
was toegepast in haar zorgcentrum.  We hebben met haar en haar medewerkers veel 
gesproken wat er allemaal veranderd is ten gunste van de vaste bewoners en degenen die in 
Kézdi wonen en therapie nodig hebben. Olga Balint heeft veel moeite gedaan om daarvoor de 
financiën te verkrijgen. We krijgen een rondgang langs de workshop en zoeken artikelen uit 
om te verkopen bij de Kerstmarkt in Maassluis. Er werd voor ons een heel zang- en 
dansrepertoire opgevoerd op het plein voor het gebouw. 
 
15 september zaterdag 
Rode Kruis connectie  
De Rode Kruis groep en voorzitter Eszter Csiszar is al 19 jaar een belangrijke schakel in de 
contacten met de gemeente en alle organisaties. Er zijn in 2018  twee kledingtransporten 
gerealiseerd van Maassluis naar de afd. Rode Kruis in Kézdivásárhely. De Rode Kruisafdeling 
in Kézdi  bestaat uit een vaste groep die de kleding verder uitzoekt en verdeelt volgens 
afspraken. Er is nu op de 1e verdieping een winkel gerealiseerd om mooie 2e hands kleding en 
speelgoed te verkopen. De opbrengst is voor het zomerkamp voor de arme kinderen.  
Helaas zal in 2019 de kleding inzamelingen in Maassluis ophouden door andere focus van 
overkoepelende Rode Kruis. Dit bericht werd met verslagenheid aangehoord. Men zal meer 
info via Facebook gaan geven over hun activiteiten om ook ter plekke kleding te genereren.  
Een afscheidsbezoek in september 2019 wordt aangekondigd.  
Helaas voor de Maassluise afdeling werd ook nog het Rode Kruisgebouw aan de Spechtstraat 
gesloten en is er met veel moeite een opslagplaats voor de kledinginzameling gevonden, maar 
deze commerciële opslag wordt te kostbaar. 
Samen met de groep gaan we met een busje de bergen in maar kunnen bij het Annameer niet 
meer uit de bus, want er lopen beren rond.  
Ook bezoeken we, na een rondleiding in een brouwerij, het openluchtmuseum met veel 
historische informatie over huisjes, wonen en werken veelal op het platteland en in de bossen. 
 
16 september zondag 
Museumproject. 
Projectbespreking met directeur Attila Demeny, die alle tijd neemt. 
Er werden voor 2018 afspraken gemaakt door Joop Vaissier met beide musea (in Maassluis 
en Kezdi) om een tentoonstelling te maken over kleding. De stijl en tijdsperiode werden 
besproken. Helaas gaat de directeur Friedie Kloen per 1 januari 2018 weg en wordt dit project 
stil gelegd tot dat er een nieuwe directeur komt. Daarna is het project afgelast.  
Bezoeken we aansluitend een particulier museum Verzamelingen en brengen een bezoek aan 
de Seniorenclub ‘Club Maassluis’. 
Club Maassluis heeft een nieuwe voorzitter waarmee wordt kennisgemaakt, na het zingen van 
het Wilhelmus door het seniorenkoor. 
Een slotmaaltijd kondigt het einde aan van dit werkbezoek. 
 
17 september maandag  
We hebben een lange en rustige terugreis gehad. 
 
Dichtbundel  
overhandiging aan burgemeester Haan 
voorbereiding: In 2017 worden er een aantal dichters benaderd die in het Hongaars hun 
gedichten op gestuurd hebben. In Maassluis worden ook dichters benaderd met als doel een 
gedichtbundel in 3 talen te maken, coördinatie Joop Vaissier. De gedichten worden officieel 
vertaald in Nederlands/ Hongaars en omgekeerd. De vormgeving is verzorgd door Ans van de 
Wiel. Er is bij de presentatie op het stadhuis in Kézdi (zie werkbezoek woensdag 12 
september) veel pers aanwezig, fotograaf, regiokrant, radio en tv. Er wordt ook een 
gedichtbundel aan de medewerker van de plaatselijke bibliotheek uitgereikt. 
Op 22 november is de gezamenlijke dichtbundel overhandigd door de voorzitter Henny Duijn-
Visscher  aan burgemeester Haan. Er waren 5 dichters aanwezig, Hjalmar Teunissen, een 
persfotograaf en 3 van onze bestuursleden. Het was een fijne gebeurtenis, we hebben 
gedichten voorgelezen en besproken met elkaar.  



5 
 

Joop Vaissier gaat verder met coördineren om een uitgebreidere dichtbundel te maken met 
ook dichters uit Hatvan en Beregszász; de andere partnersteden van Maassluis. 
 
Kerstmarkt 2018 in Maassluis 
Op 16 december zijn we met een stand aanwezig voor bekendheid en voor de verkoop van 
artikelen die in Kézdivásárhely door patiënten van het zorgcentrum zijn gemaakt. Onze kraam 
was goed zichtbaar door de kleurrijke banner en er was veel belangstelling. 
 
We hebben goede ervaringen door de hartelijke contacten met de organisaties en diverse 
personen in Kézdivásárhely en Maassluis. Het is positief dat er veel medewerking is om mee 
te doen met de projecten.  

Gemeente Kézdivásárhely:  centrum met links achteraan het stadhuis   
 
Tijdens onze vergaderingen evalueren we de projecten, ons werkbezoek, inhoudelijk en 
financieel. De gemaakte afspraken t.a.v. projecten hebben we in een tijdspad gezet voor 2019 
en later. 
 
 
Joop Vaissier:    algemeen bestuurslid cultureel 
Ans van de Wiel:   algemeen bestuurslid cultureel  
Marian van Buuren:   secretaris (gemeente en andere organisaties) 
Henny Duijn-Visscher: voorzitter / penningmeester (P.R.)  
 
     


