
kleuterklas met juf Monika

»

Onzekerheid in Oekraïne 
Al een aantal jaren steunt 
Fundament een kleuterschool 
in het Oekraïense Tivadarfal-
va, niet ver van de Hongaarse 
grens. Die school biedt aan 
Romakinderen uit twee dor-
pen uit de buurt een mooie en 
veilige plaats.

Hoe gaat het met de school, nu de situ-
atie in Oekraïne de laatste tijd steeds 

slechter lijkt te worden? Mensen verla-
ten het land en zoeken hun heil in buur-
land Hongarije of nog verder weg. 
Expertise van dokters en leraren wordt 
schaarser. Economisch gaat het ook 
steeds slechter. De waarde van de Oekra-
iense munteenheid de grivna is ten 
opzichte van de euro gedaald. Dat alles 
gaat helaas de kleuterschool niet voor-
bij. Prijzen stijgen, de inkomsten niet. De 
situatie is zorgwekkend. Het verlangen is 

er om goede aandacht aan de kinderen 
te blijven geven. Maar is dat realistisch?
Tot en met augustus vorig jaar werk-
ten er twee juffen (Ilona en Moni-
ka) en was er een assistent, juf Márta 
Néni. Het aantal kinderen dat naar de 
school kwam, is langzaam wat terugge-
lopen. Een mogelijke reden was dat de 
eisen wat betreft vaccinatie strenger zijn 
geworden. In ieder geval bleek het werk 
dit seizoen gedaan te kunnen worden 
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(Geen) studenten in Kampen naar het huiswerkprogramma. Met veel 
plezier ontvangen ze daar huiswerkbege-
leiding. Voordat de kleuters vertrekken 
en de basisschoolkinderen komen, is er 
voor hen allemaal een warme lunch. In 
het verleden werd dit nog door de over-
heid gefinancierd. Die geldstroom is al 
geruime tijd geleden gestopt.
Wat zou het mooi zijn als er meer struc-
turele ondersteuning voor deze twee 
projecten gevonden zou worden: voor 
het functioneren van de kleuterschool en 
voor de huiswerkbegeleiding van basis-
schoolkinderen. De zorgen spitsen zich 
toe op de Roma-kleuters, omdat de kerk 

»

Dit seizoen ondersteunt Fun-
dament geen predikanten die 
een jaar in Kampen studeren. 

Voor onze stichting is dat een redelijk 
unieke situatie. Het blijkt dat veel predi-
kanten druk zijn met kerkbouw en niet 
uit hun gemeenten weg kunnen. De 
Hongaarse overheid heeft namelijk geld 
beschikbaar gesteld voor restauratie-
werkzaamheden.

Voor komende seizoenen zijn er wel 
weer studenten in beeld die een master 
willen volgen aan de Theologische 
Universiteit in Kampen.

door één juf, Monika, samen met assis-
tent Márta.
Na schooltijd komen er in de middag 
nog altijd zo’n 20 basisschoolkinderen 

kleuters spelen op het plein

aan de slag in het huiswerkprogramma

Christelijk Platform  
Oost Europa(CPOE) 
Sinds enige jaren bestaat 
het CPOE, het Christelijk 
Platform Oost Europa. Een 
ontmoetingsplaats voor 
Nederlandse organisaties 
die banden hebben met Oost 
Europa.

Het CPOE bestaat uit organisaties die 
verbonden zijn met de traditionele 
kerken in Nederland (CGK, PKN, Gere-
formeerde Gemeenten, Hervormde 
bond en de GKv). Daarnaast zijn parti-
culiere christelijke organisaties lid. Ook 
Fundament is lid van het CPOE.
Veel leden van het CPOE hebben al 
tientallen jaren contacten in Oost-Eu-

ropa en hebben relaties opgebouwd 
met kerken, individuen en kerkelijke 
leiding.

Al die organisaties investeren tijd en 
geld aan de ondersteuning van de chris-
tenen in Oost-Europa en willen dat 
graag zo goed mogelijk besteden aan de 
kerken die dit het meest nodig hebben.

in de buurt nog wel bijdraagt aan de 
huiswerkklas. De vraag of de kerk in de 
buurt ook verder nog kan en wil bijdra-
gen houdt de aandacht.
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Doel van het CPOE is om van elkaar te 
leren en elkaar te ondersteunen. Hoe 
geef je hulp en aan wie? Hoe ga je om 
met eigenaarschap en partnerschip? 
Ook denken we na hoe we in Neder-
land elkaar kunnen versterken en niet 
voor de voeten lopen.

Namens Fundament mag ik als voorzit-
ter hierin meedenken.

Zo maken we afspraken over wie wat 
waar doet en ook wat we niet doen en 
waarom. Neem eens een kijkje op de 
website www.prismaweb.org. 
We weten ons gedragen door de gebe-
den in Nederland en in Oost-Europa.

Wilt u met uw gebed ons werk blijven 
steunen?

In Christus verbonden

Bert Houwen (voorzitter)
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