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Woensdag 21-02 aan Jan de eer om de bus in te laden met broodbeleg en goederen voor 
Kismamahaz in Miskolc en het Magdaleneum in Nyirergyhaza. Donderdagmorgen 22-02 om 5 uur zijn 
we vertrokken naar Hongarije. 
 
Onderweg naar Hongarije werd ons telefonisch meegedeeld dat er in Nyíregyháza het Noro virus 
heerst. Alle medische tehuizen, ziekenhuizen en gehandicapten tehuizen waren voor bezoek 
gesloten. Na overleg hebben we besloten toch maar door te gaan en te kijken hoe het loopt. De rit 
liep verder voorspoedig. We waren s ’avonds om 22.00 uur in het Magdaleneum. 
 
Daar aangekomen werd ons een de sleutel van de kamer gegeven en konden we de bus achter het 
tehuis parkeren. We moesten buitenom naar de trap van de kamer; er werd gezegd dat we niet door 
het tehuis konden lopen in verband met het virus. 
 
De volgende morgen heeft Jack ons van de kamer gehaald en weer buitenom naar de eetzaal 
gebracht voor een ontbijt. We kregen wel te horen dat we onze handen goed moesten wassen. Na 
enig overleg hebben we besloten de spullen uit te laden en naar Miskolc te vertrekken. 
 
Julia onze tolk hebben we van huis opgehaald om mee te gaan naar Miskolc. In Miskolc aangekomen 
kregen we het zelfde te horen: we mochten niet in het tehuis. Daar hebben we de rest van de 
goederen uitgeladen. Marika hebben we niet gesproken die lag zelf met virus in bed. 
 
We hebben die nacht in Miskolc overnacht in een flat van het tehuis (door erfenis in hun bezit 
gekomen). Doordat we niets konden ondernemen hebben we besloten om zaterdagmorgen Julia op 
de trein te zetten en maar richting Nederland te gaan. Deze rit liep ook voorspoedig en we waren om 
24.00 uur weer thuis. Al met al een korte reis maar de spullen hebben we af kunnen leveren. 
 
Door het Noro virus hebben we mevr. Huszti, die gesponseerd wordt voor medicijnen, niet bezocht. 
Ze is zwaar suikerpatiënt en we wilden niet de gok nemen dat ook zij besmet zou worden met het 
Noro virus. Haar dochter Aniko die in het Magdaleneum werkt en woont kwam ook niet op bezoek. 
Ook zij was bang om haar moeder te besmetten met het virus. 
    
Groet Jan Gerrits en Herman Jansen 
 

  

 


