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FUNDAMENT
VOOR CHRISTENEN
IN OOST-EUROPA
• theologen uit Oost-Europa
studeren in Kampen
• cursussen voor ouderlingen
en docenten

EEN BIJZONDER JAAR
Het jaar 2020 was anders dan andere
jaren. In maart 2020 werd de wereld
op veel manieren stilgezet vanwege
de pandemie. Grenzen gingen dicht
en ontmoetingen werden schaars.

• steun voor theologische
onderwijs
• financiële hulp aan studenten
en docenten

• hulp bij evangelisatie,
maatschappelijk werk,
onderwijs
• steun bij ouderenzorg
• werk onder Roma
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Onderwijs werd digitaal gegeven en
kerkdiensten op afstand. Dat had impact op iedereen, ook op de mensen
in Oost-Europa. Hoe heeft dit jaar er
voor stichting Fundament uitgezien?
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ONDERWIJS
Bij de kerntaak van stichting Fundament past goed contact met instanties
en opleidingen in Oost-Europa.

Familie Weiner

Familie T. Nagy

STUDIE
Een kerntaak van stichting Fundament is het stimuleren van studie gereformeerde theologie.
Fundament faciliteert de mogelijkheid voor theologen uit Oost-Europa om hun kennis
te verrijken door het volgen van een masterstudie. Zo’n studie draagt bij aan
verbreding van hun horizon en verdieping van hun inzicht.
STUDENTEN
Begin 2020 is de aanmelding van nieuwe studenten aan
de Theologische Universiteit in Kampen gestart. Na een
jaar zonder studenten was het goed om weer enthousiaste
nieuwe aanmeldingen te kunnen beoordelen. Het bestuur
gaf groen licht aan twee predikanten die een master wilden
volgen en met hun gezinnen naar Kampen wilden komen.
De Theologische Universiteit beoordeelde hun aanvragen
positief.
In maart 2020 ging de wereld in lockdown. Het werd spannend of de beide gezinnen zouden kunnen komen in de
zomer van 2020 voor de start van het nieuwe academische
jaar. Gelukkig kon dat doorgaan. In de tijd van de versoepelingen reisden de families vanuit Oost-Europa naar Kampen.

predikant in de stad Kecskemét. Hij volgt de master Nieuwe
Testament.
Zoltán en zijn vrouw Luca hebben twee dochters, Elza en
Dóra. Helaas zijn voor hen in coronatijd de mogelijkheden
voor sociale contacten beperkt. Toch genieten ze van hun
verblijf in Nederland. Zoltán werkt hard aan zijn studie
en het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. Als
de mogelijkheden er zijn wil hij graag promoveren. Deze
studie is een goede voorbereiding daarop.
TIBOR NAGY
Tibor is gemeentepredikant in Kide, Roemenië. Ook is hij
verbonden aan de Gereformeerde Hogeschool in Cluj. Om
zijn kennis op te frissen en te verdiepen is hij naar Kampen
gekomen. Daar volgt hij de master Church en Mission in the
West op het gebied van praktische theologie.
Tibor en zijn vrouw Erika hebben vijf dochters: Erzsébet,
Júlia, Ilona, Anna en Emese.
Tibor is een enthousiaste student en is dankbaar voor de
mogelijkheid om hier te studeren. Het is een verrijking voor
hun leven en van grote waarde voor zijn toekomstige werk
in Roemenië. Blikverruimend en inspirerend zijn de woorden die hij hier zelf voor koos.

ZOLTÁN WEINER
Een van beide studenten komt uit Hongarije. Dat is al
langere tijd niet voorgekomen. Zoltán Weiner is jongeren-

UNIVERSITEIT CLUJ
Protestants Theologisch Instituut van Kolozsvár /
Cluj-Napoca, dat is een hele mond vol. Aan de universiteit
in Cluj studeren toekomstige predikanten. Een zesjarige
universitaire opleiding met veel aandacht voor de praktische pastorale vorming.Door middel van huisbezoeken en
pastorale gesprekken worden toekomstige predikanten
voorbereid op het werk in de gemeenten. In 2020 is er een
cursus Praktische Gemeentekennis gestart. Deze cursus
versterkt de eerder genoemde doelen. Fundament geeft
een ondersteunende bijdrage aan deze cursus.
De economische omstandigheden zijn voor veel studenten
niet rooskleurig. Naast kosten voor levensonderhoud is
er geld nodig voor de studieboeken. De kerk betaalt het
collegegeld. Fundament ondersteunt hulpbehoevende
studenten. De bedankbrieven die we krijgen getuigen van
blijdschap over de ontvangen steun van christenen die ze
niet eens persoonlijk kennen. Zo ervaren ze de zegen van
God via u als donateur.
OUDERLINGENBOND
In Oekraïne en in Hongarije zijn ouderlingenbonden actief.
Het is voor de gemeenten van groot belang dat ouderlingen
en predikanten goed voorbereid zijn voor hun ambt. Daarvoor organiseren ze cursussen en geven ze een ouderlingenblad uit. Ook is er aandacht voor (straat)evangelisatie.
In Oekraïne kon de ouderlingenbond nog net voor de quarantainemaatregelen de jaarvergadering houden. Bijzonder
om te vermelden is dat daar in 2020 de grootste opkomst
in hun bestaan werd genoteerd. De bond heeft dat als een
bemoediging ervaren.
In Hongarije vierde de ouderlingenbond het dertigjarig
jubileum. De geplande feestelijke bijeenkomst, die gepland
stond voor september 2020, kon helaas niet doorgaan.
Fundament steunt de beide ouderlingenbonden.

Universiteit Cluj

LOCAL RESOURCE MOBILIZATION
Fundament heeft ingestemd met- en is begonnen met meewerken aan een opleiding voor Masters in Local Resource
Mobilization (LRM). Dit kwam tot stand in samenwerking met
andere organisaties die werkzaam zijn in Oost-Europa. Het
doel van deze opleiding en training is om lokale partners in
Oost-Europa toe te rusten. Daarmee kan de afhankelijkheid
van westerse partners verminderen. In september konden de
deelnemende kandidaten het behalen van het einde van hun
training vieren in met een online bijeenkomst.

ANDRÁS AMBRUS
András en Melinda Ambrus keerden in de zomer van 2019
terug naar Roemenië. András had in 2019 zijn studie niet
kunnen afronden. Hij is opnieuw ingeschreven aan de
universiteit om de master te vervolgen. Voor predikanten
in Oost-Europa blijkt het vaak praktisch niet mogelijk te
zijn om naast hun drukke werkzaamheden tijd vrij te maken
voor studie. Toch heeft András de intentie om de master
Missiologie tot een goed einde te brengen. Hij reserveert
consequent een gedeelte van zijn tijd voor onderzoek en
studie.
András Ambrus
Omgeving Orosi
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Celebration LRM
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Er is hulp bij de aanpak van analfabetisme. Elke week krijgen jongeren les in vakkennis. Vrijwilligers uit de gemeente
helpen daarbij. Dankzij hun inzet is dit missionaire project
nog steeds een succes. De hulp van Fundament en Verre
Naasten blijft belangrijk. Zo kan het werk het hele jaar
doorgang vinden. De situatie van de Roma is onverminderd
zorgwekkend. Diepe armoede, prostitutie en drugsgebruik
is aan de orde van de dag.

EVANGELISATIE EN
MAATSCHAPPELIJK WERK
Nog een kerntaak van stichting Fundament is het ondersteunen van pastorale diaconale hulp
die door kerkelijke gemeenten in Oost-Europa wordt geboden.
GÖNCRUSZKA – TALENTSCHOOL
Het onderwijs aan de talentschool in Göncruszka (Noordoost-Hongarije) zag er logischerwijs dit jaar anders uit dan
andere jaren. De school heeft gezocht naar online mogelijkheden en stelde laptops ter beschikking aan arme gezinnen. In de kerk en in de school stond steeds internet ter
beschikking voor mensen die thuis geen internet hebben.

naar de arbeidsmarkt. De school en het gemeenschapshuis
moesten helaas gesloten worden. Maar de vormgeving van
de sociale keuken en het project van de sociale werkplaats
konden aanzienlijke vooruitgang boeken.
Naast de structurele steun voor de school, de werkplaats en
de keuken heeft Fundament extra bijgedragen aan de hulp
in coronatijd.

GÖNCRUSZKA – SOCIALE KEUKEN EN WERKPLAATS
Bij het bekend worden van de dreiging door het coronavirus zijn er direct prioriteiten gesteld. Hulp aan ouderen
en steun aan achterstandsgezinnen werd gestart door
dagelijks tassen te verdelen met vitaminen, fruit, honing en
jam en waar nodig kleding. Deze rode tassen werden het
symbool van bij elkaar horen en om elkaar denken.
De werkplaatsen helpen mensen de weg terug te vinden

VILMÁNY – GEMEENSCHAPSHUIS;
HULP VOOR ROMA KINDEREN
In Vilmány (Noordoost-Hongarije) staat een gemeenschapshuis dat hulp biedt aan circa 300 kinderen en jongvolwassenen. Ook in 2020 bleek het een veilige plek voor
moeders en hun kinderen en er is hulp bij opvoeding en levensonderhoud gegeven. Er is gelegenheid om te douchen
en te wassen. Voor kinderen is er iedere dag eten. Voor
schoolgaande kinderen zijn er buitenschoolse activiteiten.
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TIVADARFALVA – KLEUTERSCHOOL
De situatie in Oekraïne is zorgelijk. De zorgen nemen alleen
maar toe, mede dankzij corona, maatschappelijke, economische en politieke spanningen. Hier is ons gebed blijvend
voor nodig.
De kleuterschool in Tivadarfalva (Oekraïne) is een veilige
haven voor kinderen uit de twee Romadorpen in de buurt.
’s Middags is er een huiswerkklas met begeleiding voor kinderen van de lagere school. Voordat de kleuters vertrekken
en de basisschoolkinderen komen is er voor hen allemaal
een warme lunch. Met ingang van het nieuwe seizoen is
er begonnen met een kinderclub (zondagschool voor de
zigeunerkinderen). Die bijeenkomsten waren gezegend en
er kwam zelfs een aantal ouders mee.
Fundament steunt dit project tijdelijk om zo ruimte te
geven bij het zoeken naar structurele financiering. Dit is
een proces met veel tegenslagen. De kerk draagt bij aan de
huiswerkklas, de kleuterschool krijgt steun van Fundament.

VAIDA – MEER DAN BROOD
Vanuit de kerk in Vaida (Roemenië) is er voor arme mensen
dagelijks een warme maaltijd. Ze komen die halen of, als
dat niet meer kan, wordt de maaltijd aan huis gebracht.
Het is werk met aandacht voor mensen, noodzakelijk werk.
Vooral voor de bejaarde mensen. Zij wachten iedere dag op
een warme maaltijd. Met structurele steun van Fundament
kan de exploitatie van de keuken door blijven gaan. De
extra bijdrage in 2020 voor de vervanging van het fornuis
zorgde ervoor dat de bereiding van de maaltijden door kon
gaan.

BEREGSZÁSZ – BEJAARDENHUIS
De gezondheid van de bewoners en van het personeel van
het bejaardenhuis in Beregszász (Oekraïne) is kwetsbaar.
Gelukkig zijn zij gespaard gebleven. Dit jaar was wel het
moeilijker om de zorg voor de bewoners op peil te houden
omdat hulp in de vorm van levensmiddelen uit het buitenland niet mogelijk was.
Het tehuis krijgt geen steun van de overheid. Fundament
ondersteunt dit huis meerdere jaren. Vanwege de omstandigheden is er een extra bijdrage geleverd.
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ORGANISATIE
VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Goede samenwerking en onderlinge verbondenheid is
belangrijk voor alle medewerkers van Fundament en de
contacten in Oost-Europa. Met diverse projectleidingen 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. Ook met andere organisaties vindt
afstemming plaats. Voor het werk van Fundament in Kampen
zijn de mensen die zich daar ter plaatse inzetten voor de
huisvesting van de studenten en de praktische begeleiding
van de studentengezinnen binnen de Nederlandse
samenleving (de commissie STUK) bijzonder belangrijk.

http://www.stichting-fundament.nl/ , de Facebookpagina:
‘stichtingFundament’, het Twitteraccount:
@st_Fundament zorgen voor een actueel beeld van
Fundament en van de verschillende activiteiten en
projecten. Nieuw is Fundament op Instagram:
‘st.Fundament’ en het kanaal YouTube: ‘stichting Fundament’.
Het bestuur zoekt steeds naar methoden om verschillende
leeftijdsgroepen aan te spreken.
FINANCIËN
Fundament heeft geen betaalde krachten. De inzet van
Fundament kost wel geld. Giften van meelevende donateurs,
legaten en projectbijdragen maken het mogelijk om het werk
te doen. De inkomsten waren in 2020 lager dan de uitgaven.
De website geeft een uitgewerkt beeld van de kosten en de
ontvangsten. De inkomsten vanuit donaties lopen langzaam
terug. Dit heeft de aandacht van het bestuur.

COMMUNICATIE
Vijf keer per jaar geeft de nieuwsbrief een beeld van
activiteiten en projecten. Ook de website:
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Eindredactie:
Mevr. E. Dirkse-Bergwerff,
Rietvelddreef 44, 2992 HJ Barendrecht

Adreswijziging naar:
donateurs@stichting-fundament.nl
Informatiemateriaal opvragen:
e-mail: secretarisfundament@outlook.com

Reacties/berichten Nieuwsbrief naar:
e-mail: secretarisfundament@outlook.com

Giften:
Bankrekening nr. NL72 INGB 0003 9756 27
t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle

Technische realisatie:
Novente, Nunspeet
Bestuur Stichting Fundament:
voorzitter:
drs. A.T. Houwen
secretaris:
mw. E. Dirkse-Bergwerff
penningmeester: J. G. de Leeuw
lid:
ds. G. Meijer
lid:
ds. R. Tigelaar
lid:
drs. K.L. Wierenga

ANBI
Fundament is een ANBI-instelling, bij de Belastingdienst
bekend onder “Stichting Fundament”, vestigingsplaats
“Barendrecht”. 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 opnemen: “Ik legateer
vrij van rechten en kosten aan de Stichting Fundament
(K.v.K. Utrecht S41179166) een bedrag € ....”.

Adressen Stichting Fundament:
post: postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@stichting-fundament.nl
website: www.stichting-fundament.nl
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