
op kerkelijke gebruiken en pastorale 
aanpak. Dit is gericht op het werk van 
de student (veelal een predikant) als hij 
weer thuis is. Soms wordt een promo-
ti estudie gefaciliteerd. Bij de student is 
goede vooropleiding, intelligenti e, mo-
ti vati e, nieuwsgierigheid en taalkennis 
nodig. Bij de selecti e en bij de begelei-
ding van studenten zijn dat aandachts-
punten voor Fundament. 

Taalkennis
De TUK stelt als taaleis: ‘voldoende ken-
nis van het Engels’. Studenten moeten 
vooraf aantonen dat ze voldoen aan die 
eis. Fundament vraagt daarnaast van de 
studenten dat ze voldoende kennis ver-
werven van het Nederlands. Dan is het 
mogelijk om ook kennis te nemen van 
maat-schappelijke en kerkelijke gebrui-
ken, literatuur en cultuur. Fundament 
stelt daartoe een taalcursus Nederlands 
beschikbaar. 

Studiejaar in 
Nederland
Al jaren biedt Fundament predikanten 
uit Oost-Europa de mogelijkheid om 
een jaar in Kampen te studeren aan de 
Theologische Universiteit (TUK). Deze 
studiebeurs is er voor wie thuis een 
mas-terstudie heeft  afgerond en al als 
predikant in de kerk werkt. Fundament 
maakt het ook mogelijk dat studenten 

met het gezin in Kampen verblijven. 
Fundament overlegt met de TUK, levert 
onder-dak, levensonderhoud en helpt 
bij het vinden van een school voor de 
kinderen.
Doel is verrijking van kennis door het 
volgen van een masterstudie, verbre-
ding van horizon door breder zicht 

Bestuursverslag 2017

Fundament
is er voor christenen in 
Oost-Europa
•  theologen uit Oost-Europa 

studeren in Kampen;
•  cursussen voor ouderlingen en 

docenten;
•  conferentie/congres voor 

predikanten en ouderlingen.
•  steun voor theologische onderwijs;
•  fi nanciële hulp aan studenten en 

docenten;
•  hulp bij evangelisatie, 

maatschappelijk werk, onderwijs;
•  steun bij ouderenzorg;

werk onder Roma
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Arpád Kulcsár
Op 11 oktober rondde Arpád Kulcsár 
zijn studie af in Kampen.
Hij volgde de master Missionaire 
Gemeente onder leiding van 
prof. dr. Stefan Paas. In zijn afstudeer-
scripti e evalueert hij het werk van de 
Hongaars gereformeerde kerk onder 
Roma-kinderen in Roemenie. Werk dat 
zich richt op onderwijs aan kinderen 
en training van volwassenen tot mis-
sio-nair werkers. Het bereiken van de 
Roma-bevolking is een moeilijk traject.

Gábor Nagy
Op 13 juli rondde Gábor Nagy zijn 
studie in Kampen af.  
Augustus 2016 kwam Gábor Nagy met 
zijn gezin naar Kampen. Hij is predikant 
in Gogánváralja, zijn vrouw Orsolya in 
Szászdányán. Hun twee zonen kwamen 
mee. Bij prof. Stefan Paas volgde Gábor 
de master ‘Missionaire Gemeente’. 
Terugkijkend op zijn studie zegt Gábor: 
Van tweeduizend kilometer afstand heb 
ik geleerd mijn land en kerk met andere 
ogen te zien. Nu van tweeduizend 
kilometer afstand probeer ik Kampen en 
mijn studiejaar aan de TUK te analyseren. 
Ik ben God dankbaar dat ik mijn studie 
afgerond heb, dat deze gelegenheid 

In Oekraïne
Hulp aan Ouderlingenbond

Die ouderlingenbond geeft  een ouder-
lingenblad uit, organiseert een ouder-
lingencursus, een gezinsdag voor 
ouderlingen, ondersteunt straat-
evangelisati e. Oekraïne is een land in 
armoede, oorlog, onrust. De inkomens 
zijn laag. Veel mensen werken in het 
buitenland. Toch ziet de ouderlingen-
bond een opdracht en kansen. Met 
veel energie zett en ouderlingen zich in. 
Fundament helpt daarbij.

Bejaardenhuis Beregszász
Een christelijk tehuis met een plek voor 
oude en hulpbehoevende mensen; een 
plaats die zorg en bescherming biedt. 
Het Diaconaal Centrum exploiteert het 

tehuis om zo een veilige woonplaats 
te bieden in een christelijke omgeving. 
Fundament steunt dit. Dat is nodig, 
want het tehuis krijgt geen ondersteu-
ning van de overheid. De exploitati e is 
alleen mogelijk dank zij buitenlandse 
gift en en de bescheiden pensioenin-
breng van de bewoners.

Tivadarfalva
Een christelijke kleuterschool voor 
Roma-kinderen en tevens huiswerkhulp 
als steuntje in de rug bij de overgang 
naar het reguliere onderwijs. Dage-
lijks komen er zo’n 25 kinderen. Op 
zondagen komen in hetzelfde gebouw 
ongeveer 30 mensen naar de kerk. Die 
kleuterschool drijft  op gemoti -veerde 
mensen die zich inzett en voor kinderen 
uit de Roma-kampen in de buurt. 
Fundament steunt het project.

Een van de werkers daar zegt: 
Het werk is zeker niet makkelijk. Elke 
dag zie ik zoveel leed, dat ik er soms 
slapeloze nachten van heb. Maar ik 
ben dankbaar dat ik God mag dienen 
en namens Hem samen met de andere 
werkers de wereld voor deze kinderen 
wat aangenamer mag maken.”

voor studie door Fundament bestaat. 
Ik ben blij dat ik bij Stefan Paas en Gert 
Jan Roest kon studeren. In Tjerk van 
Dijk (taalonderwijs Nederlands) heb ik 
echt een geestelijke vriend gekregen. 
Veel kennissen en vrienden zijn er voor 
wie ik nu God danken kan.

László Gonda in Kampen
László Gonda was met zijn gezin een 
half jaar in Kampen om te werken 
aan zijn habilitatie.

Van een docent aan de universiteit 
wordt verwacht dat hij vijf jaar na de 
promoti e een habilitati e doet. Doel 
is om aan te tonen dat hij zelfstandig 
onderzoek kan doen en ook in staat is 
toeganke-lijk de resultaten te presente-
ren. De bibliotheek van de TUK was een 
belangrijke studieplaats.

Promotieonderzoek Csongor 
Kelemen
Csongor in Kampen rondde In 2014 
zijn studie ‘Missiologie’ af. Nu richt 
hij zich op promotie om de kerken in 
Roemenie ook als docent te kunnen 
dienen.

Fundament besloot om deze promo-
ti estudie te ondersteunen. De senaat 
van de TUK keurde het voorstel voor 
promoti eonderzoek goed. Dit onder-
zoek richt zich op “de prakti jk van de 
prediking binnen de kerk in Roemenie”. 
Csongor is momenteel ook deelti jd-
docent aan de theologische universiteit 
in Cluj.

Ferenc en Éva Éles
In augustus 2017 arriveerden ze 
uit Roemenie in Kampen voor een 
studiejaar.
Beiden zijn predikant binnen de ge-
reformeerde kerk in Roemenie. Van 
collega’s die eerder in Kampen stu-
deerden kregen ze goede berichten 
over een studie aan de TUK. Na een 
selecti e-procedure gaf Fundament hen 
deze studiemogelijkheid. Ferenc volgt 
de master Prakti sche Theologie, Éva de 
master Nieuwe Testament. Samen met 
hun twee kleine kinderen wonen ze nu 
in Kampen.

straatevangelisatie

cursus

In Hongarije
Gemeenschapshuis Vilmány
Het Gemeenschapshuis geeft  een 
veilige plek aan jongeren, aan jonge 
moeders met hun kinderen. Er is hulp 
bij opvoeding en levensonderhoud. Het 
is een huis waar je kunt douchen en 

kleren wassen. Voor kinderen onder zes 
jaar is er elke dag eten. Voor school-
gaande kinderen zijn er buitenschoolse 
acti viteiten. Elke week krijgen jongeren 
les in plaatselijk bereikbare vakkennis. 

Vrijwilligers uit de gemeente helpen. 
Zij vormen de hoekstenen van dit 
missionaire programma. 
Fundament en Verre Naasten bieden 
hulp. Door die hulp kan de organi-
satie de nutskosten betalen en de 
hulpmiddelen. 

Studenten Een beeld van projecten
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bezorgd door een  bedrijf). Elk jaar sluit 
de school met het plaatselijke bestuur 
een contract. Maar voor die gemeente 
is het moeilijk om dat contract goed na 
te leven. 
Voor de kleuterschool kwam er met 
hulp van Fundament een eigen keuken. 
De leerboerderij van de kerk levert de 
basisproducten. Evenals de imkerij. 
Die keuken was een goed leerproject 
om nu ook voor de kinderen van de 
Talent-school en voor veel anderen een 

keuken te realiseren die goede produc-
ten levert. Inzet is een sociale keuken 
voor de kinderen op school en voor 
ouderen en zwakkeren in de samenle-
ving. Fundament steunt de start van dit 
project.

In Roemenie
Theologische Academie in Cluj
In Cluj studeren toekomsti ge predi-
kanten. Straks gaan ze aan het werk 
in de kerken in Roemenie. Naast een 
theoreti sche opleiding is de pastorale 
vorming een belangrijk aspect. Vanaf 
het eerste studiejaar lopen studenten 
stage in een gemeente. De plaatselijke 
predikant begeleidt hen. De universiteit 
vindt deze vorming van de student op 
de kerkelijke werkvloer belangrijk. Op 
deze ma-nier reikt de opleiding verder 
dan de wereld binnen de universiteit. 
De huidige pastorale vorming en het 

Kleuter- en basisonderwijs 
in Göncruszka 
Het gaat om christelijk onderwijs voor 
kinderen die eerst kansloos aan de rand 
van de samenleving woonden. Door dat 
onderwijs is er iets bijzonders gebeurd. 
Iedereen die de deur van de school 
binnenstapt voelt dat meteen, zelfs de 
atheïsti sche inspecteurs van de onder-
wijsinspecti e. Het Talent-Project  startt e 
in 2011 met 16 kinderen. Kinderen die 
in Vilmány opgevangen worden krijgen 
zo verder perspecti ef. Voor de wijde 
omgeving kwam er op deze manier 
goed onderwijs. De  school telt inmid-
dels 200 leerlingen.
Dank zij de steun van Fundament en 
Verre Naasten worden ook de omlig-
gende dorpen in het project betrokken. 

Goed openbaar vervoer is er niet. Het 
vervoer van de kinderen ligt dus bij 
de school. Oorspronkelijk voor drie 
dorpen. Nu al voor 16 dorpen. In de 
komende jaren meer dan 20.

Sociale Keuken in Göncruszka
De school telt zo’n 200 leerlingen. 
En dat worden er steeds meer. Het 
organiseren van een maalti jd voor die 
kinderen was vanaf het begin moeilijk. 
(in Hongarije krijgen alle kinderen een 
warme maalti jd op school, deze maal-
ti jd wordt in de schoolkeuken bereid of 

gemeenteopbouwwerk geeft  aanslui-
ti ng bij de prakti jk van de predikant.
Fundament steunt dit werk in Cluj.

Vaida; centrum voor voedsel-
hulp en evangelisatie

Vaida is een dorp in het westen van 
Roemenie. Veel mensen zijn moeilijk 
met het evangelie te bereiken. Christe-
nen in Vaida zien een kans; diaconale 
zorg, warme maalti jden en ruimte voor 
gesprek. Op die manier is vertrouwen 
te winnen. Er ontstaan contacten, 
gesprekken; een weg voor ontmoeti ng. 
Meer dan ti en jaar terug startt e het 
project. Centrum van het project is een 
keu-ken met een ontmoeti ngsruimte. 
De ontwikkeling van de keuken is nu 
afgerond; de exploitati e vraagt nog aan-
dacht. Fundament steunt het project.

Fundament is een vrijwilligers-
organisatie. Door inzet van 
betrokken mensen is het werk 
mogelijk. 
Werkers binnen Fundament en mede-
christenen in Oost-Europa weten zich 
onderling verbonden. Ieder  zet zich 
vanuit eigen mogelijkheden in voor 

het werk. Het bestuur overlegt met 
de project-leiding in Oost-Europa 
over aanpak en ontwikkelingen in de 
toekomst.  Er is regelmati g contact 
met Verre Naasten over gezamenlijke 
projecten en met de TU-Kampen over 
studentenzaken. Met andere organisa-
ti es die binnen Oost-Europa acti ef zijn 

vindt afstemming plaats.
Belangrijk voor het werk van Funda-
ment in Kampen zijn de mensen die 
zich inzett en voor de huisvesti ng van 
de studenten en de prakti sche begelei-
ding van de studentengezinnen binnen 
de Nederlandse samenleving (de com-
missie STUK).

nieuwe keuken

oude bakoven

Organisatie

Communicatie
Vijf keer per jaar geeft  de Nieuwsbrief 
een beeld van acti viteiten en projecten. 
Ook de website: 
htt p://www.sti chti ng-fundament.nl,
de Facebookpagina: 
htt p://www.facebook.com/
sti chti ngFundament en de 
Twitt ervermelding: @st_Fundament 
zorgen voor een actueel beeld van 
Fundament en van de verschillende 
acti viteiten en projecten. Het bestuur 
zoekt steeds naar methoden om 
verschillende leeft ijdsgroepen aan te 
spreken.

Financiën
Fundament heeft  geen betaalde krach-
ten; werkt dus met vrijwilligers. De 
inzet van Fundament kost wel geld. Gif-
ten van meelevende donateurs, legaten 

en projectbijdragen maken het mogelijk 
dat het werk gedaan kan worden. 
Dank zij legaten en bijzondere gift en 
zijn de inkomsten hoger geweest dan 

de uitgaven. In de komende jaren gaan 
deze bijdragen naar geplande projecten. 
De website geeft  een beeld van de 
kosten en de ontvangsten. 
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Terugblik
Het bestuur is blij dat het werk kan doorgaan. De de inzet van vrijwil-
ligers is belangrijk en de trouw van donateurs. Doel is om met en voor 
onze Hongaars sprekende medechristenen in Midden- en Oost-Europa 
ons christen-zijn concreet vorm te geven in een dynamische wereld. 
We weten ons met elkaar verbonden in onze dienst aan God. 
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