
Ieder jaar is er ruimte voor een of twee 
studenten. Die komen met hun gezin 
naar Kampen. Fundament zorgt voor 
onderdak en levensonderhoud. In Kam-
pen is de commissie Studenten Kampen 
actief, zij helpen bij alle praktische zaken 
waar de studenten en hun gezin hulp bij 
kunnen gebruiken. Zo zorgen ze voor een 
warm welkom voor de gezinnen.

Studiejaar
Een kerntaak van Fundament is bijdragen 
aan de ontwikkeling van de gereformeerde 
theologie in Oost-Europa. Theologen uit 
Oost-Europa worden in de gelegenheid ge-
steld om aan de Theologische Universiteit 
van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
in Kampen een masterstudie te volgen. Er 
wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar 
de motivatie van studenten die zich aan-
melden en referenties worden opgevraagd. 

Bestuursverslag 2019

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 theologisch  
onderwijs;

•  financiële hulp aan studenten  
en docenten;

•  hulp bij evangelisatie,  
maatschappelijk werk, onderwijs;

•  steun bij ouderenzorg;
•  werk onder Roma.

Beregszász
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Bijzonder was het om in 2019 een 
echtpaar te mogen verwelkomen die 
beiden een master volgden in Ne-
derland. Melinda en András Ambrus 
samen met hun drie zonen.

Mellinda Ambrus
Melinda heeft in Roemenië Economie 
en Theologie gestudeerd. Met het oog 
op haar werk in de gemeente volgde zij 
in Nederland de master Interculturele 
Theologie. Haar thesis From Confusion to 
Care heeft ze op een mooie manier ver-
dedigd. Ze is blij met de mogelijkheid die 
ze kreeg en de ervaringen die ze heeft 
opgedaan in Nederland

András Ambrus
András kwam voor de master Missiolo-
gie. Hij wilde graag leren hoe hij zich kan 
verbeteren als predikant en therapeut en 
meer inzicht kan krijgen in de secularisa-
tie en globalisatie die gaande is. András 
heeft tot zijn eigen spijt zijn master in 
Nederland nog niet af kunnen ronden. 
Het wennen aan het Nederlandse leven 
en het leren van de Nederlandse taal 

In Hongarije
Göncruszka Talentschool
De Talentschool in Göncruszka begon 
acht jaar geleden. Op 16 juni 2019 werd 
in de kerk afscheid genomen van klas 8, 
de eerste groep kinderen op deze school. 
De kinderen zaten in een halve kring 
voor de preekstoel. Ieder in zijn of haar 
knalblauwe of knalrode vest. De twee 
predikanten van de gemeente waren er, 
Levente Sohajda en zijn vrouw Zsuzsa. Elk 
kind hoorde zegenende woorden: ‘Blijf 
Jezus volgen in je leven!’ En na die zegen 
werd het gekleurde schoolvest uitge-
trokken. Een symbolische handeling: We 
laten je los, je mag verder, maar vergeet 
niet dat God je nooit loslaat!

Twee ouders zijn leerkracht én chauffeur. 
Allebei rijden ze een busje voor 9 per-
sonen. 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 vervoerskosten. Veel ouders 
kunnen maar een heel klein deel betalen 
van de werkelijke reiskosten. Veronika: 
“Het is dankbaar werk. De ouders zijn 
ontzettend blij met deze aanpak. Want 
bij een bushalte of op een treinstation 
kan het voor kinderen gevaarlijk zijn.”

Göncruszka Sociale keuken en 
werkplaats
Een oud gebouw is met steun van Fun-
dament en Verre Naasten verbouwd. Die 
keuken verzorgt elke dag maaltijden voor 
meer dan 200 leerlingen. Ook voor wees-

naast zijn studie kostte hem meer moeite 
dan hij verwacht had waardoor hij een 
achterstand in zijn studie opliep. Hij zet 
zich op het moment van het schrijven 
van dit bestuursverslag nog in om de 
master definitief af te ronden. Zoals 
András zelf aangeeft, heeft zijn studie in 
Nederland hem veel geleerd over zichzelf 
en over de missiologische verwachtingen 
en problemen van de huidige tijd.

Endre Kondor
Ds. Endre Kondor uit Vajda (Roemenië) 
is in Nederland geweest voor een studie 
van drie maanden, samen met zijn vrouw 
Erzsébet en hun dochter Kata. Hij heeft 
aan de Theologische Universiteit de 
vakken ethiek, spiritualiteit en publieke 
theologie gevolgd.
Zijn motivatie hiervoor was: De dienst 
van een predikant kan routine worden. 
Die gedachte was de achtergrond van zijn 
interesse: De identiteit en roeping van 
een predikant en de terugkeer naar die 
roeping.

Promotie-onderzoek Csongor 
Kelemen
Waar Csongor Kelemen in het eerste jaar 
van zijn onderzoek de beschrijving van 
de kerkelijke, culturele en homiletische 

context van Erdély (Transsylvanië) heeft 
uit kunnen werken, is hij in 2019 vooral 
bezig geweest met veel interviews en 
enquêtes. Deze heeft hij uitgevoerd 
onder een groep predikanten en onder 
gemeenteleden van zeven Hongaars 
Gereformeerde gemeenten. Predikanten 
vonden het meer dan prettig om te kun-
nen reflecteren op hun kerk, theologie, 
persoonlijkheid en ambtsbesef. Predi-
kanten ervaren het meestal andersom, 
zij bevragen gemeenteleden over deze 
onderwerpen. Nu werden zij bevraagd en 
het was goed voor hen daar tijd voor te 
nemen. Hoewel het onderzoek nog niet 
is afgerond, lijkt de stof verkregen uit de 
enquête en de interviews nu al veelbe-
lovend. 

Netwerkreis Transsylvanië
De predikanten Roelof Tigelaar en Rutger 
Heij hebben namens het bestuur en 
landenteam van stichting Fundament een 
netwerkreis gemaakt door Transsylvanië. 
Zij hebben verschillende predikanten 
bezocht die korter of langer geleden een 
jaar aan de TU Kampen
gestudeerd hebben. Een waardevolle 
reis waarbij zij opnieuw onder de indruk 
geraakt zijn van Gods werk.

kinderen, weduwen, eenzame ouderen. 
De gedachte is dat binnen het werkge-
bied van de kerk geen oudere of jongere 
mag zijn die niet dagelijks een warme 
maaltijd krijgt. Want met een lege maag 
is het moeilijk om je te concentreren op 
rekenen en taal.

De werkplaatsen helpen mensen de 
weg terug te vinden naar de arbeids-
markt. Jongeren leren er weer regelmaat 
en doorzettingsvermogen. Vooral jon-
gere 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 visie, zorgzaamheid en liefde

Vilmány Gemeenschapshuis; 
hulp voor Roma kinderen
In Vilmány staat een gemeenschapshuis 
dat hulp biedt aan circa 300 kinderen 
en jongvolwassenen. Doel is om hen te 
helpen om in het dagelijks leven hun weg 

Studenten Projecten

Melinda Ambrus

András Ambrus

familie Kondor

Csongor Kelemen

keuken Göncruszka 
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te vinden. Het is een veilige plek voor 
moeders en hun kinderen, er is hulp bij 
opvoeding en levensonderhoud. Er is 
gelegenheid om te douchen en te was-
sen. Voor kinderen is er iedere dag eten.  
Voor schoolgaande kinderen zijn er bui-
tenschoolse activiteiten. Er is hulp bij le-
ren lezen en schrijven. Elke week krijgen 
jongeren les in vakkennis. Vrijwilligers 

uit de gemeente helpen daarbij. Dankzij 
hun inzet is dit missionaire project een 
succes. De hulp van Fundament en 
Verre Naasten is belangrijk. Zo kan het 
werk het hele jaar doorgang vinden. De 
situatie van de Roma is onverminderd 
zorgwekkend. Diepe armoede, prostitu-
tie en drugsgebruik is aan de orde van 
de dag.

Ouderlingenbond
De ouderlingenbond in Oekraïne onder-
steunt ouderlingen uit de kerken door 
middel van een ouderlingenblad, een 
gezinsdag en bijeenkomsten. De ouder-
lingen zetten zich met veel enthousiasme 
in voor hulp en straatevangelisatie. Fun-
dament steunt de ouderlingenbond.

Miklós Gyurkó van de ouderlingenbond

In Oekraïne
Oekraïne is een land waar armoede, 
onrust en oorlog heerst. De inko-
mens zijn laag en de prijzen stijgen 
voortdurend. Veel mensen werken 
in het buitenland. Ondervoeding, 
verwaarlozing en eenzaamheid zijn 
aan de orde van de dag, juist onder 
de Hongaarse minderheid.

Tivadarfalva Kleuterschool
De kleuterschool in Tivadarfalva is een 
veilige haven voor kinderen uit de twee 
Romadorpen in de buurt. Twee kleuter-
klassen met twee juffen en een assisten-

te, ’s middags is er een huiswerkklas met 
begeleiding voor kinderen van de lagere 
school. Dit is nodig om de achterstand 
die deze Hongaarse kinderen hebben 
waar mogelijk wat weg te werken.  
Ook een mooi project, het gaat immers 
om opvang, vorming en christelijk onder-

In Roemenië
Vajda Meer dan brood
Endre Kondor is dominee in Vajda. De 
gemeente van Vajda is met de centrale 
keuken een zegen voor veel mensen. 
Elke dag wordt er gezorgd voor een 
warme maaltijd voor ouderen, zieken, 
volwassenen en kinderen die afhan-
kelijk zijn van hulp. Met de hulp van 
Fundament kan er gewerkt worden 
vanuit een deugdelijke keuken. Zo 
worden mensen bereikt met de liefde 
van God.

Theologische Academie  
in Kolozsvár
Aan de universiteit studeren om la-
ter de kerken in Roemenië te mogen 
dienen als predikant. De studenten 
komen uit alle delen van dit grote 
land en worden hier op hun toekom-

stige taak voorbereid. Theologisch en 
praktisch. Studenten ontvangen van 

Fundament financiële steun.

wijs aan jonge, kwetsbare kinderen.
Fundament steunt dit project tijdelijk om 
zo ruimte te geven bij het zoeken naar 
structurele financiering.  Dit is een proces 
met veel tegenslagen. Voor Fundament 
reden om de steun met een aantal jaren te 
verlengen.

Beregszász
Sinds 2009 exploiteert Het Diaconaal 
Centrum in Beregszazs een christelijk 
tehuis voor ouderen. Hier vinden 24 
bewoners een plek om te wonen. Geza-
menlijk worden de maaltijden genuttigd. 
Christelijke feestdagen en verjaardagen 
worden gevierd. Er is ruimte voor pas-

toraat. Personeel en vrijwilligers zetten 
zich in om het gezellig te maken. Zo is het 
tehuis een veilige plek voor de bewoners.
Het tehuis krijgt geen steun van de over-
heid. Fundament ondersteunt dit huis 
meerdere jaren.

Bord Fil.4
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Vrijwilligersorganisatie. 
Werkers binnen Fundament en me-
dechristenen in Oost-Europa weten 
zich onderling verbonden. Met  pro-
jectleiding 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 andere organisa-
ties, zoals Verre Naasten, CPOE en HOE, 
vindt afstemming plaats. Belangrijk voor 
het werk van Fundament in Kampen 
zijn de mensen die zich inzetten voor 
de huisvesting van de studenten en de 
praktische begeleiding van de studen-
tengezinnen 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. In 2019 hebben we diverse 
projecten in korte films vastgelegd en 
we hopen u daarover binnenkort meer 
informatie te geven. Misschien dat u de 
eerste filmpjes binnenkort rondom een 
collecte in uw kerk zult zien.

Organisatie

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. De inkom-
sten 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 projecten. De website geeft een 
uitgewerkter beeld van de kosten en de 
ontvangsten. 
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