
schoolbus

»

Zomer en winter rijdt de 
schoolbus met leerlingen van 
de Talentschool in Göncruszka. 
Péter, een leerling, en Veronika, 
een chauffeur, vertellen er van. 

Schoolbus 

Twee ouders zijn leerkracht én chauffeur. 
Allebei rijden ze een busje voor 9 perso-
nen. Elke dag halen en brengen ze de 
kinderen. Uit 16 dorpen komen die naar 
school in twee busjes en een grote bus 
voor 51 personen. 
Fundament, samen met Verre Naasten, 
betaalt een groot deel van de vervoers-
kosten. 

Péter woont in Hejce. een paar kilometer 
van Göncruszka, in een bosrijke streek. 
Zijn moeder werkt in Gönc. Zijn vader is 
werkloos en zoekt vaak zijn troost in de 
kroeg. In het dorp is geen school. Péter 
ging eerst, samen met veel kinderen uit 
zijn dorp, in Encs naar school. Daar een 
slechte sfeer met veel ruzie en pesten. 
Nu is hij blij dat hij in de tweede klas in 
Göncruszka zit. In de zomer gaat Péter 
naar het Bijbelkamp en doet mee met 
uitstapjes van de kerk. 

Veronika is chauffeur voor een van de 
busjes. Elke ochtend vertrekt ze om 7 

uur richting Hernádvécse en omgeving 
om kinderen op te halen. ’s Middags om 
4 uur gaan ze weer naar huis. Ouders 
weten dat hun kinderen veilig reizen. 
Kinderen kunnen soms zelfs voor hun 
eigen huis in- en uitstappen.

Péter: 
Hier op school accepteren ze je zoals 
je bent. Ze proberen dat in ieder geval. 
Ook vertellen ze je van God en wat het 
betekent om christen te zijn. Dat heeft 
invloed op je gedrag. Op andere scholen 
is dat niet zo belangrijk.
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Werk in Vilmány 

In de winter, als het koud en glad is, is 
het wel eens spannend. Maar de bus 
komt altijd, of het nu koud is of warm. 
Het zou best eens leuk zijn, als de bus 
niet zou komen en we naar huis zouden 
kunnen in plaats van naar school. Maar 
dat gebeurt niet. 

Veronika: 
Het is dankbaar werk. De ouders zijn 
ontzettend blij met deze aanpak. Ze 
zeggen altijd: “Waar vind je nog zoiets 
comfortabels voor de kinderen?” Want 
bij een bushalte of op een treinstation 
kan het voor kinderen gevaarlijk zijn. 
We passen ons aan anderen aan, we zijn 
er voor elkaar. De ouders helpen vaak. 
Ze weten dat het nodig is. Veel ouders 
kunnen maar een heel klein deel betalen 
van de werkelijke reiskosten (per maand 
ongeveer 2000-3000 forint zijn per 
persoon, wat bij lange na niet de werke-
lijke kosten dekt). Dat komt omdat veel 
mensen van één inkomen moeten leven, 
omdat een van de ouders werkloos is. 
De verantwoordelijkheid die ik heb, vind 
ik het moeilijkst. Mijn man zegt wel eens: 
“Weet je wel waar je aan begonnen 
bent?” Er is ook tolerantie voor nodig. 
Ik moet mijn dag aanpassen aan die van 

de kinderen. Ik mag ze niet vergeten; ik 
moet ze vervoeren.

Zeker in de winter moet je goed kunnen 
rijden. Vooral bij een echt strenge winter. 
We rijden niet over hoofdwegen. De 
wegen zijn vaak slecht onderhouden 
en ook niet sneeuwvrij. We zijn er aan 
gewend geraakt, maar je zit toch anders 
achter het stuur als je kinderen vervoert. 
Het helpt als je een geroutineerd chauf-
feur bent en als je de route goed kent. 
Natuurlijk rijd je veel geconcentreerder als 
je mensen vervoert; als hun leven aan jou 
is toevertrouwd. Dat maakt nogal wat uit! 
In de winter moet je dubbel oppassen. 

winter

Hejce

»

Een groep jongeren uit Dren-
the en Groningen werkte in 
augustus 2018 in Vilmány  
en Göncruszka. Doel is: inzet  
voor het project en ontmoe-
ting. Fundament is een van  
de sponsors.

Een paar indrukken van twee 
intensieve weken.

In het kerkje van Vilmány maakten we 
kennis met de inwoners en hun kinderen. 
Ds. Sohajda en zijn vrouw Zsuzsa hebben 
een leuk programma in elkaar gezet. Eerst 
gingen wet met een hele karavaan door 
het dorp met muziekinstrumenten en 
veel lawaai om zo de activiteit onder de 
aandacht te brengen. Daarna werd er een 
verhaal verteld over Jezus en de genezing 
van de 10 melaatsen. Het verhaal waarbij 

er maar 1 terug komt om Jezus te bedan-
ken. Aan dat verhaal werden spelletjes 
gekoppeld. Dit maakte indruk op de jeugd 
en ’s avonds konden ze hun verhaal delen. 

De volgende dagen helpen we bij het 
aanbrengen van dakpannen op het nieu-
we grote keukengebouw. Ook waren we 
aan het schoonmaken in en om de basis-
school. We zetten meubeltjes voor de 
kleuterschool in elkaar, het klimrek bij de 
basisschool is geverfd, grote kleden moes-
ten worden schoongespoten met een 
hogedrukspuit en lokalen schoongemaakt.
Jongens en meiden ontdekten zo hun 
eigen talenten en ook die van een ander. 
Er werd gemopperd, gelachen, gehuild en 
overwonnen. Een belangrijke ervaring. Op 
het warmst van de dag doken we in het 
koele water van de rivier. Even een uurtje 
afkoelen en dan weer door. 

Een aantal meiden had het gave idee om 
een verwenmiddag te organiseren voor 
de moeders van de Roma-kinderen. Hun 
haren werden gewassen, geknipt en in 
model gemaakt. Nagels werden verzorgd 
en gelakt en hoofden gemasseerd. De 
dames genoten er van; de middag van 
hun leven. 

Elke avond was er in groepjes een 
goedenavondgesprek, waarbij we een 
bijbeltekst behandelden en de dag door-
namen. Dat begon aarzelend maar lever-
de vaak mooie gesprekken op. Later op 
de avond werd er bij het kampvuur nog 
een poos nagepraat. Er was gitaarmu-
ziek. We zongen mooie liederen. Verha-
len kwamen los en ervaringen gedeeld. 

De familie Sohajda kwam langs om te 
vertellen over het project in Vilmány en 
Göncruszka. We kozen een bestemming 
voor het geld wat we meebrachten. 
We hadden ook contact met catechisan-
ten van ds. Sohaida. Op zondagochtend 
maakten we de belijdenisdienst mee 

Die schoolbus vind ik best fijn. Het is 
veilig, ook al zijn er geen volwassenen bij. 
Al die kinderen in de bus gaat best goed. 
We maken niet vaak ruzie en als dat wel 
zo is helpen de oudere kinderen om het 
op te lossen. Als de schoolbus er niet zou 
zijn, weet ik niet hoe ik naar school zou 
kunnen; we hebben geen auto.
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waar deze jongeren onder een stapel 
vragen werden bedolven. Dat maak-
te best indruk op ons. We warden daar-
na uitgenodigd voor een maaltijd bij de 
familie Sohajda thuis. 

Nog een laatste kampvuur, laatste gitaar-
muziek, een laatste keer verhalen delen. 
Emoties, spanningen, heimwee en erva-
ringen. Alles kwam die avond aan bod. 
Indrukken die we hadden opgedaan 

dr. Géza Pap

Op 13 november 2018 is dr. Géza 
Pap gestorven. Hij was een van de 
eerste predikanten die op uitnodi-
ging van Fundament aan de Theolo-
gische Universiteit in Kampen kwam 
studeren.

Géza Pap, geboren op 20 januari 1954, 
studeerde aan de Protestantse Theo-
logische Hogeschool in Cluj. Hij was 
achtereenvolgens predikant in de gere-
formeerde kerk in Bukarest, Kiskapus 
en vanaf 1988 was hij predikant van de 
gemeente van Kolozsvár-Felsováros. Van 
2000 tot 2012 was hij bisschop van het 
kerkdistrict Zevenburgen. Tijdens die 
periode deed de kerk onderzoek naar 
het verleden van de kerk tijdens het 
communistische regime en de plaats en 

de keuze van ambtsdragers in die tijd. 
Vanaf 2012 was hij de voorzitter van de 
synode van de gereformeerde kerk in 
Roemenië. 
Géza Pap promoveerde in Cluj. Zijn disser-
tatie ging over Jezus en de toekomst op 
basis van Marcus 13. In 2013 ontving hij 
een eredoctoraat van de Gereformeerde 
Theologische Universiteit Debrecen. Géza 

Pap studeerde in 1995-1996 een jaar in 
Kampen; nieuwtestamentische vakken bij 
prof. Van Bruggen. Daar woonde hij ook, 
samen met zijn gezin.

Voor Fundament was dr. Géza Pap een 
belangrijk contact. Steevast brachten 
reizigers van Fundament, tijdens netwerk- 
reizen, een bezoek aan hem. Géza Pap 
kende de kerken. Hij informeerde Funda-
ment waar en hoe ondersteuning nodig 
was en gegeven kon worden. Ook analy-
seerde hij de gegeven steun en corri-
geerde waar dat nodig was. Met veel 
waardering denken we terug aan de inzet 
van Géza Pap en aan de samenwerking 
die er kon zijn. 
We wensen zijn vrouw en kinderen kracht 
om dit verdriet een plaats te geven.

Géza Pap

werden besproken. Beleving en geloof, 
saamhorigheid en respect. Er waren 
jongens en meisjes die hier wel wilden 
blijven. Gewoon omdat ze het project zo 
mooi vonden.
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