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Kleuters in Tivadarfalva
De kleuterschool in
Tivadarfalva is een veilige
haven voor kinderen uit de
twee Romadorpen in de buurt.
Fundament steunt dit project.
De kleuterschool kan ook dit schooljaar weer gewoon werken. Twee groepen kinderen met allebei een juf (Ilona
en Monika) en een in beide groepen
werkende assistent Marta. Totaal 28
kinderen. Daarnaast is zendingsassistent
Elemér vaak aanwezig. Hij zorgt er ook
voor dat de kinderen thuis opgehaald en
ook weer terug gebracht worden.
Die kinderen komen met veel plezier
naar school. Als je er bent lees je het
enthousiasme van hun gezichtjes.
’s Middags is er de huiswerkklas. Kinderen
van de Lagere School leren er onder begeleiding huiswerk maken. Op die manier
wordt gewerkt aan structuur in een kinderleven. Die begeleiding is nodig om hen te
helpen hun achterstand ten opzichte van

kleutergroet

niet-Romakinderen in te halen; een vorm
van integratie. Er is overleg met de kerk om
deze huiswerkklas te financieren.
Zowel de kleuterschool als de huiswerkklas
eten tussen de middag op school. Dat geeft
voor de kinderen zekerheid dat ze tenminste een goede maaltijd per dag krijgen.
De keuken van het gymnasium de buurt
verzorgt deze lunch. Afgelopen schooljaar
betaalde de kerk de kosten er van uit een
bijdrage die men kreeg van de Hongaarse
overheid. Die bijdrage is intussen gestopt.
Voor de leiding van het project is dat een
extra zorgpunt.
Fundament besloot eerder dit project tijdelijk te steunen om zodoende ruimte te
geven aan de leiding te zoeken naar meer

structurele financiering. Dit is een proces
met veel tegenslagen, met vaak weinig
positieve ontwikkelingen. Voor Fundament
was dit reden om nog een paar jaar de
steun te blijven geven. Het gaat immers om
opvang, vorming en christelijk onderwijs
aan jonge, kwetsbare kinderen.

Studie in Kampen

András Ambrus en Melinda Simon
studeren beiden in Kampen. Hierna
vertellen ze iets van hun leven en
werken.

András Ambrus
Ik ben geboren in Târgu-Mures, een
stad in Roemenië, vergelijkbaar met
Zwolle. In 2001 trouwde ik met
Melinda Simon. We hebben drie
jongens, Koppány is 15, Botond is 13,
Huba is 9 jaar oud. We trouwden in het
tweede jaar van mijn theologieopleiding. Voordat ik theologie ging
studeren, heb ik de Ingenieursopleiding
in mijn geboortestad gedaan.
Melinda werkte tijdens mijn theologiestudie als accountant. Zelf werkte ik in
die tijd anderhalf jaar voor een kleine
Gereformeerde radiozender in Cluj.
Na mijn theologiestudie was ik bijna drie
jaar predikant in Kide (Chidae), een dorp
40 kilometer van Cluj. Daarna in Cecalaca
waar ik nu nog predikant ben. Cecalaca
ligt 65 kilometer van Târgu-Mures.
In 2014 rondde ik een masterstudie Praktische Theologie af in Cluj. Melinda deed

in die tijd de opleiding voor Godsdienstdocent aan dezelfde universiteit.
Na mijn studie werk ik ook als sociaal
werker in het Therapeutisch Centrum van
de Bonus Pastor Stichting in Magyarózd.
Het was een enorme uitdaging om op
twee verschillende terreinen te werken.
Ik heb veel geleerd over mezelf, over
missionair- en groepswerk.
Intussen wilde ik graag mijn werk
opnieuw overdenken en nieuwe dingen
leren over zending en evangelisatie
vandaag. Dus toen ik van mijn college Császár Béla hoorde van zijn studie
Missiologie in Kampen, besloten mijn
vrouw en ik dat we dat ook graag zouden

willen. We meldden ons aan bij
Fundament en werden toegelaten.
Door mijn studie wil ik ontdekken hoe
ik mij kan verbeteren als predikant en
therapeut om zo relevant te kunnen zijn
in deze tijd in Roemenië. Ook wil ik graag
begrijpen waardoor onze gemeenteleden, nadat ze hier in het Westen
gewerkt hebben, totaal veranderd terugkomen en niets meer van de kerk willen
weten. Ik wil graag meer inzicht in de
secularisatie en globalisatie. Ik hoop te
leren hoe we de actuele uitdagingen het
hoofd kunnen bieden.
Ik hou van de TU in Kampen. Ik ben blij
met mijn docenten. Het onderwijssysteem is vreemd voor mij. Het kostte
me twee maanden om te begrijpen wat
er werkelijk van mijn verwacht werd. Het
schrijven van zo veel essays was nieuw
voor mij. Thuis hoefden we lang niet zo
veel boeken te lezen, het ging veel meer
om de persoonlijke opvattingen van
de professoren. Bovendien hielpen we
elkaar door altijd in groepen te studeren. Ook hadden we thuis veel verschillende lessen. Hier vooral Hermeneutiek
als voorbereiding op het schrijven van de
essays. Verder liep ik tegen moeilijkheden aan omdat ik ook Néderlandse
boeken moest lezen. Maar in grote lijnen
is de studie, tezamen met ons verblijf
hier, behulpzaam bij het ontdekken hoe
ik vanaf nu thuis dingen anders kan
aanpakken .Ook heb ik veel titels van
boeken ontdekt die nuttig zijn om in de
toekomst te lezen.
De onderwerpen die we bestuderen zijn
verbonden met elkaar, beginnend bij
Hermeneutiek en hoe vandaag zending
te bedrijven, daarna communicatie van
het evangelie, spiritueel leiderschap,
ecclesiologie en leiderschap. Veel boeken
moet ik leren begrijpen en in hoofdlijnen weergeven. Ook moet ik in staat zijn
erop te reflecteren en dit in een systeem
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te verwerken dat ik uiteindelijk moet
kunnen presenteren aan derden. Thuis
doe ik dit elke week in mijn preken, maar
niet met zo’n enorme hoeveelheid materiaal. Het is nog steeds een grote uitdaging om zo ontzettend veel informatie
in mijn eentje te verwerken.
En wat het leven hier betreft: in het
begin genoot ik er van om hier te zijn,
maar sinds Kerst heb ik steeds meer
last van heimwee: ik mis mijn gemeenteleden, vrienden, familie en cultuur.
Het valt me zwaar om in een op zichzelf
gerichte samenleving te leven. Ik heb
sinds mijn jeugd lang op deze manier

Melinda Ambrus
Wij komen uit Roemenië. In onze familie
spreken we Hongaars. Onze drie kinderen zitten op school. Huba is negen en
de school hier is makkelijker voor hem
dan voor mijn oudere kinderen.
Koppány en Boti zitten op Pieter Zandt
school, een middelbare school. Het is
moeilijk voor hen.
Ik studeerde in Roemenië economie
en theologie. Daarin ben ik ook afgestudeerd. Ik heb 15 jaar gewerkt als
accountant. Nu kunnen we met hulp
van Fundament hier studeren. Ik
studeer aan de Mirt, Master van
Interculturell Theologie. Er zijn in mijn
groep studenten uit Afrika en Azië. We
hebben weinig vakken maar we moeten
veel lezen en schrijven.
Mijn hobby is Nederlands leren en
lezen. Soms kijken we naar een film.
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geleefd, maar tien jaar geleden ben ik
dit gaan veranderen en het was moeilijk voor me dit opnieuw te beleven op
maatschappelijk niveau. Wat dat betreft
heb ik erg veel aan de studiegenoten
van mijn vrouw; zij wonen in Kampen en
komen van vergelijkbare, meer open en
samenwerkende samenlevingen. Mijn
studiegenoten wonen verspreid over
heel Nederland, ik zie ze alleen tijdens
onze lessen. Ik hou van de rust van een
kleine, maar interessante stad, maar
hou nog meer van het leven in een plattelandsdorp. In het begin was het pittig
zonder enige kennis van het Nederlands, maar inmiddels wordt het steeds
eenvoudiger hier te zijn.
De Nederlandse taal is op zich niet
moeilijk, maar omdat ik het druk heb
met mijn studie heb ik niet zo veel tijd

Soms gaan we naar musea en tentoonstellingen. Bijna elke woensdag ga ik
naar het zwembad. Soms neem ik mijn
kinderen mee.
De kinderen houden van dierentuinen,
daarom bezoeken we dit jaar Nederlandse dierentuinen.
Onze kinderen moesten een presentatie geven in Nederlands over een boek.
Ze lazen hun boek in het Hongaars en we
hebben een presentatie in Nederlands
voorbereid.
Tjerk van Dijk is onze Nederlandse
docent. We leren samen elke maandag
en vrijdag (een les duurt 3 uur en heeft
geen pauze). Ik spreek altijd Nederlands
met de ambtenaren in de bibliotheek, op
de markt en in de winkelcentra. Ik ben
voor mijn A2 toets geslaagd maar dat
was niet een officiële toets. Ik probeer
in juni voor een hoger niveau te slagen.
Mijn theologiestudie gaat goed. Ik houd
van mijn docenten. Mijn favoriete docent

om Nederlands te leren. Ik ben tevreden
over hoe ik geschreven teksten begrijp.
Ik zou nog graag stappen maken in het
begrijpen van gesproken teksten en ook
de grammatica, dat is nog steeds wat
lastig voor me.
Blij en dankbaar ben ik dat de Stichting
Fundament dit studiejaar mogelijk heeft
gemaakt. Ik zal er alles aan doen om de
opgedane kennis thuis toe te passen.

»

is Jos Colijn maar ik houd ook van professor Kamphuis, professor te Velde, etc.
In juli moeten we weer naar huis omdat
onze kinderen daar dan les hebben.

Koken in Vaida
De centrale keuken in Vaida
(Roemenie) is een zegen voor veel
mensen. Fundament helpt met start
en inrichting.
Elke dag zorgt die keuken voor een
warme maaltijd voor ouderen, zieken,
mensen die afhankelijk zijn van hulp.
Maar ook kinderen. Er werkt een
enthousiast team; mensen die ook
warme belangstelling hebben voor hun
medemens. Fundament hielp bij de
verbouwing en de inrichting. Ook is er
hulp om het geheel een goede, stabiele financiële start te geven. De nieuwe oven, die in 2018 zo kon worden
gekocht, is een waardevolle aanvulling.
het team, fam. Kondor

Oven

Vaida

Broodje
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