
Doel van de studie is verrijking van ken-
nis, verbreding van horizon, breder zicht 
op kerkelijke leven en pastorale aanpak. 
Doel is de predikant als hij weer thuis 
is zo te helpen bij zijn werk. De stu-
dent hebben een goede vooropleiding, 
intelligentie, motivatie, nieuwsgierigheid 
en taalkennis nodig. Voor Fundament 
zijn dat serieuze aandachtspunten bij de 
selectie. 

Studiejaar in 
Nederland
Fundament biedt predikanten uit 
Oost-Europa de mogelijkheid om een jaar 
in Kampen te studeren. Ook theologen 
die met een promotiestudie bezig zijn. 

Fundament overlegt met de TUK, zorgt 
voor woning en levensonderhoud en 
helpt bij het vinden van een school voor 
de kinderen. 
De studenten wonen met hun gezin in 
Kampen. Daar werkt onze Commissie 
Studenten Kampen. Die helpt hen op 
weg in de Nederlandse maatschappij, 
regelt verzekeringen, gaat mee naar de 
burgerlijke gemeente. Kortom, ze zijn 
de vraagbaak voor allerlei zaken waar 
studenten oplossingen voor zoeken. 

Bestuursverslag 2018

Fundament
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 onder-

wijs;
•  financiële hulp aan studenten en 

docenten;
•  hulp bij evangelisatie,  

maatschappelijk werk, onderwijs;
•  steun bij ouderenzorg; 

werk onder Roma
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Éva Éles 
Éva volgde de master Nieuwe Testa-
ment. In juli 2018 studeerde zij af in 
Kampen.
Haar afstudeeronderwerp was: Lijden en 
goed doen, een exegetische benadering 
van de ethische uitdaging van het lijden 
in de eerste brief van Petrus. Gesprek-
ken in de gemeente waar ze samen met 
haar man werkt brachten haar tot dit 
onderwerp. In augustus 2017 kwam ze 
met haar man Ferenc en hun twee kleine 
kinderen uit Melegföldvár, Roemenië, in 
Kampen.

Ferenc Éles
Ferenc volgt de master Praktische 
Theologie. Hij werkt nu thuis aan de 
afronding er van. 
Studeren aan de TUK helpt hem om 
opnieuw aansluiting te vinden bij het 
theologische vakgebied. Bovendien heeft 
de universiteit in Kampen een geweldige 
bibliotheek. 

In Oekraïne
Ouderlingenbond
De bond helpt ouderlingen bij vorming 
en pastorale aanpak. Er is een ouder-
lingenblad, men organiseert ouderlin-
gencursussen, er is een gezinsdag voor 
ouderlingen. Ook ondersteunt de bond 
straatevangelisatie. 

Oekraïne is een land in armoede, oorlog, 
onrust. Veel mensen ontvluchten het 
land en werken in het buitenland. Hier-
door zijn er ook binnen de kerk minder 
(actieve) gemeenteleden. Toch ziet de 
ouderlingenbond kansen. Met veel 
energie zetten ouderlingen zich in om het 
evangelie bij de mensen te brengen. Ook 
om moedeloze mensen actief te maken 
binnen de maatschappij. Fundament 
helpt daarbij.

Bejaardenhuis Beregszász
Armoede en gebrek aan zorg zijn sluipen-
de gevaren voor ouderen. Zij zijn steeds 
meer op zichzelf aangewezen. Ondervoe-
ding, verwaarlozing, eenzaamheid zijn 
vaak het gevolg. Een christelijk tehuis; 
een plaats die zorg en bescherming biedt 

is waardevol. Het Diaconaal Centrum 
exploiteert het tehuis in Beregszász. Het 
wil een veilige woonplaats bieden. Het 
tehuis heeft 24 bewoners die in 12 ka-
mers leven. Alle kamers zijn bezet. Voor 
60 mensen die om opname vroegen was 
er dit jaar geen plaats. 
De aanpak lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat. Troostvolle gedachte is 
echter dat op die plek de plaat dan wat 
minder warm is. Voor Fundament een 
argument om dit project te steunen. 
Het is nodig, want het tehuis krijgt geen 
ondersteuning van de overheid. 

Kleuterschool in Tivadarfalva
De kleuterschool is een veilige haven 
voor kinderen uit de twee Romador-
pen in de buurt. Een christelijke kleu-
terschool. Ook is er huiswerkhulp als 
steuntje in de rug bij de overgang naar 

Csongor Kelemen
Csongor rondde in Kampen In 2014 
zijn studie ‘Missiologie’ af. 
Nu doet hij promotieonderzoek om de 
kerken in Roemenie ook als docent te 
kunnen dienen. Fundament steunt deze 
promotiestudie. Het onderzoek richt zich 
op “de praktijk van de prediking binnen 
de kerk in Roemenie”. 

András Ambrus
In augustus 2018 arriveerde hij, 
samen met zijn vrouw Melinda en 
hun drie kinderen uit Roemenië in 
Kampen. 

András is predikant van de kerk van Ceca-
laca, in Roemenië. Hij volgt in Kampen de 
master Missiologie.

Melinda Ambrus
Melinda is pastoral werker in de kerk 
van Cecalaca. Ze studeerde in Roeme-
nië economie en theologie. 
Nu kan ze met het oog op haar werk in 
de gemeente, met hulp van Fundament, 
hier studeren. Ze volgt de master Inter-
culturel Theologie. 

Oud-studenten
Oud-studenten organiseerden in juni 
2018 in Parajd, Roemenië, een meer-
daags congres. 
Een vervolg op het congres in 2016. Fun-
dament gaf ondersteuning. Het congres-
thema: ‘Missionair leiderschap in een 
seculiere tijd’. Prof. dr. Stefan Paas was 
spreker op het congres. Deze aanpak le-
vert unieke congressen op. Oud- studen-
ten van de missionaire master in Kampen 
organiseren het vanuit Roemenië. Een 
groep die aandacht wil blijven schenken 
aan de missionaire versterking van de 
kerk. Stefan Paas gaf de tip om zelfstan-
dig verder te gaan en predikanten met 
elkaar ervaringen te laten uitwisselen.

contrasten

monument slachtoffers oorlog

evangelisatie

school in bedrijf

het reguliere onderwijs. Een school die 
drijft op gemotiveerde mensen. Elke dag 
komen er zo’n 25 kinderen. Tussen de 
middag eten de kinderen op school. Dat 
geeft zekerheid dat ze tenminste één 
goede maaltijd per dag krijgen.

Fundament besloot dit project tijdelijk 
te steunen om zo ruimte te geven bij 
het zoeken naar structurele financiering. 
Dit is een proces met veel tegenslagen. 
Voor Fundament reden om nog een paar 
jaar de steun te blijven geven. Het gaat 
immers om opvang, vorming en chris-
telijk onderwijs aan jonge, kwetsbare 
kinderen.

In Hongarije
Vilmány Gemeenschapshuis; 
hulp voor Roma kinderen
Het begon in 2004 met geloofsonderwijs 
aan 8 kinderen. Nu is het gegroeid tot een 
Gemeenschapshuis voor zo’n 300 kinde-
ren en jonge volwassenen. Doel is om hen 
te helpen in het dagelijks leven hun weg 
te vinden. Het is een veilige plek aan jonge 
moeders met hun kinderen; er is hulp bij 
opvoeding en levensonderhoud. Je kunt 
er douchen en kleren wassen. Voor de 
kinderen is er elke dag eten. Voor school-
gaande kinderen zijn er buitenschoolse 
activiteiten. Er is hulp bij de aanpak van 
analfabetisme. Elke week krijgen jonge-

Studenten Een beeld van projecten

familie Éles

András en Melinda Ambrus

familie Kelemen
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Göncruszka Talentschool;  
kleuterschool en basisschool
Een school met bijzondere uitstraling. 
Iedereen die er binnenstapt voelt dat, 
zelfs de atheïstische inspecteurs van de 
onderwijsinspectie; motivatie, warmte. 
De Talentschool begon in 2011 met 16 
kinderen. Doel was christelijke onder-
wijs om zo de kinderen die in Vilmány 
opgevangen werden verder te helpen. 
Nu is er voor de wijde omgeving goed 
onderwijs. Er zijn inmiddels meer dan 
200 leerlingen.
Steun van Fundament en Verre Naas-
ten helpt om omliggende dorpen in 
het project te betrekken. Göncruszka is 
een dorp met 600 inwoners. Openbaar 
vervoer is er niet. Het vervoer van de 
kinderen ligt bij de school. Oorspronkelijk 
voor drie dorpen. Nu voor 16 dorpen. In 
de komende jaren meer dan 20. Twee 

ren les in vakkennis. Vrijwilligers uit de 
gemeente helpen daarbij. Zij vormen de 
hoekstenen van dit missionaire program. 
De hulp van Fundament en Verre Naasten 
is belangrijk. Zo kunnen ze de nutskosten 
betalen en de hulpmiddelen. Het werk kan 
dan ook in de koude winter doorgaan. En 
dat is nodig. De situatie van de Roma is de 
nog steeds zorgwekkend. Diepe armoede, 
prostitutie en gebruik van drugs groeit. 
Dit vraagt initiatieven vanuit het Gemeen-
schapshuis. Projectleider Sohajda Levente 
en de mensen die er werken vragen aan 
Fundament en Verre Naasten door te gaan 
met deze gezamenlijke aanpak. busjes en een grote bus halen de kinde-

ren op. Vrijwilligers zijn ’s ochtends en ’s 
avonds de chauffeurs. De brandstof en 
het onderhoud worden betaald met de 
hulp van Fundament en Verre Naasten. 
Voor alle kinderen moet de Talent-school 
bereikbaar zijn. Zonder dit vervoer zou-
den juist die meest kwetsbare kinderen 
buiten de boot vallen. 

Göncruszka; sociale keuken en 
werkplaats
Een plek “vloeiende van melk en honing”. 
Want in Vilmány/Göncruszka willen chris-
tenen laten zien dat Christus aanwezig is 
in onze wereld. Heel praktisch door het 
opzetten van een keuken en het orga-
niseren van werk- en leerplaatsen voor 
mensen in de eigen omgeving. 

bouwen voor nieuwe leerlingen

afhaalmaaltijd

keukenfee op vier wielen

in de klasmoeder, zoon, oma

groepswerk

middagdutje op school

kleuters

keuken in aanbouw

Vaida

Een oud gebouw wordt met steun van 
Fundament en Verre Naasten verbouwd. 
Die keuken verzorgt straks elke dag maal-
tijden. Zorg voor meer dan 200 leerlingen. 
Ook voor weeskinderen, weduwen, een-
zame ouderen.. De gedachte is dat binnen 
het werkgebied van de kerk geen oudere 
of jongere mag zijn die niet dagelijks een 
warme maaltijd krijgt. Het is, volgens de 
werkers, niet belangrijk wiens opdracht 
dit is, belangrijk is dat het gebeurt. 
Meer dan 50% van de kinderen komt 
naar school zonder te hebben gegeten. 
Zonder hulp gaan ze weer naar huis waar 
ook geen maaltijd wacht. Als je kinderen 
wilt onderwijzen, moet je bedenken dat 
je met een lege maag je niet kunt con-
centreren op rekenen en taal.

De werkplaatsen helpen mensen de weg 
terug te vinden naar de arbeidsmarkt. 
Jongeren leren er weer regelmaat en 
doorzettingsvermogen. Vooral jonge-
re mensen die in de periferie van de 

samenleving zijn terechtgekomen De 
senior-werkplaats is voor mensen met 
pensioen. De werkplaatsen zijn er ook 
voor medische revalidatie. Fundament 
en Verre Naasten steunen deze plannen. 
Plannen met een visie.

In Roemenie
Theologische Academie in Cluj
Daar studeren toekomstige predikanten 
voor de kerken in Roemenie. Pastorale 
vorming is een belangrijk aspect van de 
opleiding. Deze vorming geeft aansluiting 
bij de praktijk van de predikant. Funda-
ment steunt dit werk in Cluj.
Veel studenten hebben nauwelijks een 
beeld van hun komende werkomgeving. 
Roemenie is immers een groot land met 
veel verschillen binnen bevolking en 
leefomgeving. Daarom organiseert de 
universiteit een verkenning met bezoe-
ken aan gemeenten om zo een beeld te 
krijgen van het kerkelijk erf. Fundament 
ondersteunt ook deze activiteit.

Vaida; voedselhulp en  
evangelisatie
Vaida is een dorp in het westen van Roe-
menie, met christenen die een kans zien 
om met mensen in gesprek te komen die 
moeilijk met het evangelie te bereiken 
zijn. Ze richten zich op diaconale zorg, 

zorgen voor warme maaltijden. Op die 
manier wint men vertrouwen. Worden 
de mensen bereikt met de liefde van 
God. Er ontstaan contacten, gesprekken; 
een weg voor ontmoeting. Centrum 
van het project is een keuken met een 
ontmoetingsruimte. De ontwikkeling van 
de keuken is nu afgerond; de exploitatie 
vraagt nog aandacht. Fundament steunt 
het project. In 2018 is een nieuwe oven 
in gebruik genomen.
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Vrijwilligersorganisatie. 
Werkers binnen Fundament en me-
dechristenen in Oost-Europa weten zich 
onderling verbonden. Met projectleiding 
in Oost-Europa is overleg over aanpak 
en ontwikkelingen in de toekomst. Er is 
regelmatig contact met Verre Naasten 
over gezamenlijke projecten en met de 
TU-Kampen over studentenzaken. Met an-
dere organisaties vindt afstemming plaats. 
Belangrijk voor het werk van Fundament 
in Kampen zijn de mensen die zich inzet-
ten voor de huisvesting van de studenten 
en de praktische begeleiding van de stu-
dentengezinnen binnen de Nederlandse 
samenleving (de commissie STUK).

Communicatie
Vijf keer per jaar geeft de Nieuwsbrief 
een beeld van activiteiten en projecten. 
Ook de website: http://www.stichting- 
fundament.nl/ , de Facebookpagina: 
http://www.facebook.com/stichting-

Fundament/ en de Twittervermelding: 
@st_Fundament zorgen voor een actueel 
beeld van Fundament en van de ver-
schillende activiteiten en projecten. Het 
bestuur zoekt steeds naar methoden om 
verschillende leeftijdsgroepen aan te 
spreken.

Financiën
Fundament heeft geen betaalde krach-
ten. De inzet van Fundament kost wel 
geld. Giften van meelevende donateurs, 
legaten en projectbijdragen maken het 
mogelijk om het werk te doen. Om het 
werk dichter bij te brengen is in 2018 
geïnvesteerd in het maken van een voor-
lichtingsfilm. De inkomsten waren hoger 
dan de uitgaven. Dit is mede te danken 
aan ontvangen legaten en bijzondere 
giften. Voor de komende jaren zijn deze 
bijdragen verdeeld over geplande projec-
ten. De website geeft een uitgewerkter 
beeld van de kosten en de ontvangsten. 

Organisatie Terugblik
Het bestuur is blij dat het werk kan 
doorgaan met enthousiaste vrijwil-
ligers en trouwe donateurs. Samen 
met en voor onze Hongaars spreken-
de medechristenen in Oost-Europa 
willen we ons christen-zijn concreet 
vorm geven in een dynamische 
wereld. We weten ons verbonden in 
onze dienst aan God. 

2013     2014     2015      2016      2017     2018 

Giften en legaten
Legaten
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Landenteams

Past./diac. onderst. 
en studenten

Publiciteit

Administratie- en 
accountekosten

Nieuwsbrief van stichting Fundament

´´ Fundament
Iránytü

Colofon

Giften:
Bankrekening nr. NL72 INGB 0003975627
t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle

ANBI
Fundament is een 
 ANBI-instelling, bij de Belas-
tingdienst 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 op-
nemen: “Ik legateer vrij van rechten en kosten 
aan de Stichting Fundament (K.v.K. Utrecht 

S41179166) een bedrag E ....”.
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