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SAMEN GELOVEN,
SAMEN DELEN
Al heel wat jaren werkt stichting Fundament in Oost-Europa.
Hongaarssprekende mensen, verspreid over verschillende
landen, worden ondersteund. Denk aan de landen in OostEuropa die door de geschiedenis van het communisme ooit een
achterstand in welvaart opliepen. Nog altijd zijn er zorgelijke
omstandigheden daar. Er is nog zoveel armoede, spanning
vanwege oorlogsdreiging (zeker als het gaat over Oekraïne),
verwaarlozing. Hoe moeilijk dit ook te veranderen is, het is
mooi om te merken dat christenen in deze landen zich inzetten
om de liefde van onze God te verspreiden. Vooral daar waar
mensen het extra nodig hebben. Stichting Fundament zoekt
die mensen en situaties om samen veel goeds te delen.
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STUDENTEN AAN DE THEOLOGISCHE
ACADEMIE IN KOLOZSVÁR (CLUJ)

FUNDAMENT, CPOE
EN LOCAL RESOURCE MOBILIZATION

In de afgelopen periode ontvingen diverse studenten aan de universiteit steun
voor het nieuwe semester. In totaal worden 72 studenten ondersteund door
4 verschillende Nederlandse stichtingen en diaconieën, waaronder ook
Fundament. De studenten zijn vanwege de coronamaatregelen
niet in Kolozsvár, iedereen is thuis. Het onderwijs gebeurt online.

Hoe kunnen we de mensen en organisaties in Oost-Europa zelfstandiger maken?
Fundament heeft meegewerkt aan een opleiding voor Masters in Local
Resource Mobilization (LRM) vanuit eigenaarschap: werken vanuit
de eigen verantwoordelijkheid, zelf initiatief nemen en samenwerken
in partnerschap.

We hebben hulp nodig om boeken te kunnen kopen zodat we
kunnen studeren.

Van de studenten kregen we weer een groot aantal
bedankbrieven. Uit alle brieven spreekt dankbaarheid.
Je kunt lezen dat het geen overbodige luxe is voor deze
studenten.

Ik zal uw donatie goed gebruiken en de studieboeken kopen
voor dit jaar.

De ontvangen ondersteuning helpt mij vooral bij de voortzetting van mijn studie.

Het is de weerkerende tekst in de bedankbrieven. Ze
spreken hun blijde verwondering uit over de hulp die
ze ontvangen van mensen die ze niet eens kennen. Het
is mooi om op deze manier bij te mogen dragen aan de
toekomst van de kerk. Onder de zegen van God.

De financiële hulp die we van u kregen is een grote hulp voor
mij bij het betalen van mij studie-uitgaven. Het stelt me in
staat me beter te concentreren op mijn studie.
Bedankt voor de hulp, ik wil er studieboeken voor kopen voor
mijn thesis.

Deze samenwerking is het gevolg van
wat begon op een conferentie over
‘eigenaarschap’ in oktober 2018 van
het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE) te Cluj. Daar vroegen de
Oost-Europese partners het CPOE om
te helpen bij de verdere ontwikkeling. Het gezamenlijke antwoord van
de Oost-Europa-organisaties in CPOE
verband was het vormen en aanbieden van een training op het gebied
van Local Resource Mobilization
(LRM). LRM is het vermogen om mogelijke bronnen in de eigen omgeving
te gebruiken bij de activiteiten. Dat
kan zijn financieel, maar ook in menskracht, kennis en inspiratie.
CPOE
Het Christelijk Platform Oost Europa
is een groep van circa 30 christelijke
organisaties die ondersteuning verlenen aan Oost-Europa. Fundament is
daarin deelnemer.

Universiteit Kokozsvár

In de hal van de universiteit

Kerk Inaktelke
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geven daar een groots voorbeeld
van: ‘Wat hebt u in uw huis? ’ is de
vraag voorafgaand aan de hulp die de
profeet namens God geeft.
De LRM training is wel door Nederlandse partners opgezet, ze werd
aan lokale trainers in de Engelse taal
gegeven, zodat zij in hun eigen taal
en culturele context het weer verder
zullen brengen.
DOEL
Net zoals je van kinderen en jongeren verwacht dat ze op eigen benen
komen en gaandeweg hun leven tot
geweldige gesprekspartners worden,
zo is onze grote wens en bede, dat
onze relaties in Oost-Europa wederkerig ons beïnvloeden en helpen ook
onze roeping als christen en christelijke gemeenschap beter te begrijpen.
Gods werk gaat door, dat geloven
we en we vertrouwen erop dat Hij

TEN DIEPSTE
Ontwikkelingen in Oost-Europa gaan
niet altijd vanzelf. Kennisontwikkeling
gaat in die landen makkelijker dan
ontwikkeling van gedrag, houding en
vaardigheden. De afhankelijkheden en
culturele kenmerken maken dat een
ontwikkeling vaak trager gaat dan in
ons land. Goedbedoelde verbeterpunten blijken te blijven liggen.
Diverse partners willen daarin graag
verbetering zien. Ook de afhankelijkheid van westerse partners zouden we
kleiner willen zien.
Maar besef ook dat het uitgaan van
eigen kracht, van eigen mogelijkheden een voluit Bijbels uitgangspunt
is. De eerste verzen van 2 Kon. 4

De digitale afstudeerbijeenkomst
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daarvoor ook Fundament gebruikt.
Toerusting van onze partners is daarvoor nodig en voor dit jaar wordt dat
ingezet met CPOE-training op LRM
gebied in Roemenië, Oekraïne, Moldavië, Albanië, Servië en Armenië.
Afgelopen week hebben de kandidaten het behalen van het einde van
de training online gevierd. Zowel
voor hen als voor ons was de grote aanpassing en inspanning deze
zomer, dat de training niet fysiek
in Cluj zou gaan plaatsvinden maar
geheel online. Fundament is blij dat
ze hieraan kon bijdragen. In deze
volgende ronde van de training LRM,
die door deze nieuwe masters zal
worden gegeven, kunnen ook lokale
Fundament-contacten deelnemen
omdat de volgende ronde in de lokale
taal wordt gegeven waaronder het
Hongaars.
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MEER DAN BROOD
Erzsébet en Endre Kondor voorzien in een behoefte. Vanuit de kerk
in Vajda (Roemenië) is er voor arme mensen dagelijks een warme
maaltijd. Ze komen die halen. En als dat niet meer gaat brengt
het bestelautootje van de keuken de maaltijd aan huis. Het is een
aanpak met aandacht voor mensen. Tijdens eerdere bezoeken in
Vajda hebben we geconstateerd dat daar nuttig en noodzakelijk
werk gedaan wordt. Werk dat we van harte willen ondersteunen.
FORNUIS
Vorig jaar ging een van de fornuizen
kapot. Goed keukenmateriaal is
van essentieel belang. Er was niet
voldoende geld om een nieuw
fornuis te kopen. Fundament kon
een bijdrage geven zodat het nieuwe
fornuis er toch kon komen.

Erzsébet schrijft:
Wat betreft het leven in onze kleine gemeenschap is het ook spannend. Goddank, de keuken kan nog wel functioneren. Het is heel erg belangrijk, vooral
voor de bejaarde mensen. Ze wachten
elke dag op een warme maaltijd. Gisteren heeft een mevrouw (ze zorgt voor
haar erg zieke man en ook voor haar
schoonmoeder) onze kok met tranen in
haar ogen gevraagd of hij morgen ook
nog zal komen met de warme maaltijd.
Wij hebben de beslissing genomen om
onze gemeenteleden en de mensen in
de gemeente te dienen en helpen zolang wij dat kunnen doen. Deze dagen
maken wij dagelijks ongeveer 60 porties klaar voor bejaarden. Wat betreft
de materiële kant is het best moeilijk.
Nu kunnen wij nog verder, maar hoe het
zal zijn over enkele maanden dat weten
we nog niet. Want het is niet bekend
hoe lang deze zware situatie zal blijven.

Familie Kondor

Nieuw fornuis

God zij dank dat met de hulp van jullie
stichting wij het fornuis konden vervangen. Het is al in het gebruik en het doet
het heel goed. Wij zijn heel dankbaar
ook voor de financiële steun bij de
exploitatie van de keuken.

Meer dan brood
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