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Project Vilmány en Göncruszka
De kerk in Göncruszka ziet een taak en een kans om mensen te bereiken. Kwetsbare
mensen in hun eigen omgeving. In Vilmány via het Gemeenschapshuis, in Göncruszka
via onderwijs aan de Talentschool en nu ook via een centrale keuken voor de school en
als hulp aan de bevolking.
Grote projecten met een visie. Een plan waar kerk en projectleider ds. Sohajda Levente
financiële steun voor vragen.

“Wij hadden een droom. Een geweldige droom die
niet beperkt werd door de starre menselijke grenzen. Daar, aan de periferie van Noord-Hongarije,
waar diepe armoede heerst, waar mensen dagelijks uit het gescheurde net van sociale hulp, gezondheidszorg en onderwijs vallen, waar ouderen
en kinderen achterblijven en vergeten worden.
Waar veel mensen die hun eigen dromen volgen
en naar het Westen gaan om ze daar te verwezenlijken: de bevolking is in 15 jaar met 50% geslonken, en wie hier blijft raakt ervan overtuigd dat
dromen geen zin heeft.
Daar kregen wij als geschenk een bijzondere
droom.

Een christelijke gemeente kan zich niet
onttrekken aan de verantwoordelijkheid
die de Heer hen in concrete omstandigheden toevertrouwt: de zorg voor weduwen
en wezen! Die gemeente kan zich er niet
aan onttrekken dat God juist door hen
iets wil en kan doen!
Hij wil ons tot een droom maken, zodat
we niet alleen maar uitgaan van wat onze
ogen zien en wat ons hart voelt, maar
ook dat we het leven „opnieuw vanuit de
hoop moeten overdenken”. Daartoe is een
gemeenschap in staat die gevoed wordt
vanuit de bevrijding die God geeft.
Sohajda Levente in Vilmány en Göncruszka

Vilmány
Gemeenschapshuis
hulp voor Roma kinderen
Hulp aan kwetsbare kinderen
en jonge mensen. Het begon in
2004 met geloofsonderwijs aan
8 kinderen. Nu is het gegroeid
tot een ‘Gemeenschapshuis’
voor zo’n 300 kinderen en jonge volwassenen.
Gemeenschapshuis

Doel is om hen te helpen in het dagelijks leven hun weg te leren vinden. Het
Gemeenschapshuis geeft een veilige plek
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 schoolgaande
kinderen zijn er buitenschoolse activiteiten.
Vragen hoe je je leven kunt opbouwen,
hulp bij de aanpak van analfabetisme.
Elke week krijgen jongeren les in plaatse-

woonplek kinderen

lijk bereikbare vakkennis. Vrijwilligers uit
de gemeente helpen daarbij. Zij vormen de
hoekstenen van dit missionaire program.
De hulp van Fundament en Verre Naasten
is belangrijk voor het Gemeenschapshuis.
Zo kunnen ze de nutskosten betalen en
de hulpmiddelen. Zodoende kan het werk
doorgaan. De tijd dat er in een skioverall les
gegeven werd omdat er geen verwarming
en warm water was, is gelukkig voorbij.
Met al de jonge mensen die de afgelopen jaren opgroeiden met dit program
is Vilmány blij voor die “warme” liefde,
voor de gesprekken, voor wassen, koken,
baden, eten, aandacht.
De situatie van de Roma is de nog niet echt
verbeterd. Diepe armoede en de gevolgen
daarvan zijn niet veranderd. Prostitutie en
gebruik van drugs groeit. Dit vraagt nieuwe initiatieven van het Gemeenschapshuis.
Sohajda Levente en al die mensen die daar
werken vragen daarom aan Fundament en
aan Verre Naasten door te gaan met deze
gezamenlijke aanpak.

Göncruszka Talentschool
kleuterschool en basisschool
Door de inzet voor onderwijs
is hier iets bijzonders geboren. Iedereen die de deur van
de school binnenstapt voelt
dat meteen, zelfs de atheïstische inspecteurs van de
onderwijsinspectie.

Het Talent-Project startte in 2011 met
16 kinderen. Doel was hen christelijke
onderwijs te geven. Daaraan was behoefte. Kinderen die in Vilmány opgevangen
werden kregen zo ook verder perspectief. Voor de wijde omgeving kwam er zo
goed onderwijs. De bevolking kan er nu

blijven wonen. De school telt inmiddels
200 leerlingen.
De steun van Fundament en Verre Naasten biedt de kans om de omliggende dorpen in het project te betrekken.
Göncruszka is een klein dorp met 600
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Talentschool

inwoners. 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.
Twee busjes en een grote bus halen de
kinderen op.
Vrijwilligers zijn bereid om ’s ochtends en
’s avonds als chauffeur te fungeren.
Ondernemingen en de plaatselijke
gemeente leverden busjes. De brandstof
en de onderhoudskosten worden betaald

Kleuterschool

met de ondersteuning van Fundament en
Verre Naasten. Alleen al aan brandstof
kost dit jaarlijks E 12.000,-.
Het doel is ongewijzigd. Voor alle kinderen moet de Talent-school bereikbaar
zijn. Zonder dit vervoer zouden juist die
meest kwetsbare kinderen niet deel
kunnen nemen aan dit onderwijs.

Schoolbus

Göncruszka; sociale
keuken en werkplaats
“vloeiende van melk en honing”
speelhuis

In Vilmány/Göncruszka willen ze een samenleving in
beweging brengen, waar de
gemeente soms ook al zonder
woorden kan laten zien dat
Christus werkelijk aanwezig is
in onze wereld. Heel praktisch
door het opzetten van een
keuken en het organiseren van
werk- en leerplaatsen voor de
mensen in de eigen omgeving.
De school telt zo’n 200 leerlingen. En nog
steeds komen er meer kinderen.
Het organiseren van een maaltijd voor die
kinderen was vanaf het begin moeilijk.

speelplaats
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(in Hongarije krijgen alle kinderen een
warme maaltijd op school, deze maaltijd
wordt in de schoolkeuken bereid of bezorgd
door een bedrijf). Elk jaar sluit de school
met het plaatselijke bestuur een contract.
Maar het wordt steeds moeilijker voor die
gemeente om dat contract na te leven,
vooral als het gaat om kwaliteit.
Een eigen schoolkeuken was tot nu toe niet
in beeld. De bouw van nieuwe lokalen voor
de school vroeg voorrang.
Voor de kleuterschool kwam er met hulp
van Fundament al wel een eigen keuken.
De leerboerderij van de kerk levert de
basisproducten. Dit bleek een goed leerproject om nu ook voor de kinderen van

de Talent-school en voor veel alleenstaande ouderen een keuken te realiseren die
goede producten levert.

Keuken
De kerk bezit een oud gebouw dat
berbouwd kan worden tot een grote
keuken. Een pand met een rijke historie: kruidenierszaak, wijnhandel, winkel in
natuurproducten. Onder het communisme was het een winkel voor de coöperatie,
daarnaast ook kroeg.
In 2015 is het gekocht. Het grenst aan de
tuin van de pastorie. Er ontstond zo een
groot terrein, wat voor allerlei activiteiten »

leerboerderij

producten imkerij
melkproducten

schoolkeuken
kleuterschool

is te gebruiken. Een beek deelt het in tweeën. Aan de ene kant de pastorie, het huis
van de gemeente, de speeltuin en het
speelhuis. Aan de andere kant de werkplaatsen, de imkerij, de magazijnen, de
oven en een ruimte voor de verwerking
van honing en melkproducten, gericht op
een sociale keuken en eetzaal.
De nieuwe keuken met eetzaal komt aan
de voorkant van het gebouw; “Eetzaal die
vloeit van melk en honing”. Die keuken laat
dan op eigen manier de missie van de kerk
zien. Voor de 200 leerlingen, maar ook voor
weeskinderen die vaak als straatkinderen
opgroeien, weduwen, eenzame ouderen.
Die keuken zorgt straks voor maaltijden;
elke dag voor 450-550 mensen. Binnen het
werkgebied van de kerk mag geen oudere
of jongere zijn die niet dagelijks een warme

maaltijd krijgt. Ouderen een lunch, de kinderen driemaal per dag een maaltijd.
Hier is het niet belangrijk wiens opdracht
dit is, belangrijk is dat het gebeurt. De diepe
armoede in deze omgeving maakt dit nodig.
Onderwijs en zending vanuit de kerk zijn
daarop gericht. Meer dan 50% van de kinderen komt naar school zonder nog iets te
hebben gegeten. Als zij geen hulp krijgen
gaan ze weer naar huis waar ook geen enkele maaltijd wacht. Als je deze kinderen wilt
onderwijzen, moet je er ook voor zorgen
dat dit onderwijs mogelijkheid is. Dat begint
met een plak brood met honing, want met
een lege maag kun je je niet concentreren
op rekenen en taal.

Werkplaats
De werkplaatsen helpen mensen de weg
terug te vinden naar de arbeidsmarkt.
Voor jongeren een leer-werkplaats. Om hen
weer regelmaat, doorzettingsvermogen te
leren als voorwaarden voor goed resultaat.
De senior-werkplaats is voor mensen met
pensioen. Ook voor medische revalidatie
van vooral jongere mensen die in de perife-
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Dit plan kost veel geld. Gekozen is voor
een gefaseerde aanpak, waarbij de keuken
voorrang krijgt.
De inkomsten komen voor ca. 30% uit de
inkomsten van de imkerij van de kerk, 25%
van de kosten worden opgebracht door
locale bedrijven, stichtingen organisaties
en subsidies. Fundament en Verre Naasten
steunen deze plannen.
De exploitatie straks is er de subsidie van
de staat voor eten aan schoolkinderen,
basisproducten vanuit de tuin van de Leerboerderij, menu’s voor mensen die in de
beurt werken en hun middagpauze komen
houden, het jaarlijkse zomer-bijbelkamp in
Hejce, inzet van vrijwilligers, laag houden
van nutskosten.
Een plan met een visie.

projectteam Sohajda
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rie van de samenleving zijn terechtgekomen.
Bedoeling is dat de drie functies elkaar
gaan versterken. Zo kunnen werkers vanuit
de senior-werkplaats deelnemen als vrijwilliger-onderwijzer in de leer-werkplaats.

Giften:
Bankrek. nr. NL72 INGB 0003 9756 27 t.n.v.
Stichting Fundament, Zwolle
ANBI
Fundament is een ANBIinstelling, bij de Belastingdienst bekend onder
“Stichting Fundament”,
vestigingsplaats Vlissingen.
ANBI-nr. 8136.56.503
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.
Legaten:
Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de
volgende zinsnede in een testament laten opnemen: “Ik legateer vrij van rechten en kosten
aan de Stichting Fundament (K.v.K. Utrecht
S41179166) een bedrag E .....”.
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