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Beste vrienden,
Dankbaar zijn we voor het afgelopen jaar, voor datgene wat op ons pad is gekomen en waarin stichting
TRUD ook dit jaar, met uw hulp, veel gezinnen mocht ondersteunen via het werk van de Samaritaanse
Vrouwen in veel dorpen in de regio Burgas in Oost Bulgarije.
Maar er zijn ook zorgen rondom de oprichter van deze stichting; Maarten Duiven. Op moment van schrijven
is hij aan het herstellen van een operatie. Gelukkig kan hij ondanks deze omstandigheden ons op de
achtergrond blijven ondersteunen met zijn ervaring en advies. En we zijn blij dat we kunnen melden dat het
echtpaar Jan en Erna Veninga, ons zijn komen versterken in het bestuur.
Hieronder een verslag van activiteiten van het afgelopen jaar en onze missie/visie voor het komende jaar.

Schoolproject
Op dit moment worden er door stichting TRUD 25 kinderen
gesponsord. Door deze sponsoring kunnen deze 25 kinderen uit
de allerarmste gezinnen naar school (terwijl ze anders dit niet
hadden gekund). Ze krijgen daar een maaltijd (ontbijt en warme
lunch). Jan van de Klis heeft in juli, tijdens zijn Bulgarije
hulpreis, met de directrice, mevr. Maria Janeva, gesproken. Zij
vertelde dat alle 25 kinderen met goed resultaat een klas
doorgaan en dat de eerste groep nu aan de 6e klas begint.
(Totaal 7 klassen). Er zijn 4 van hen die een buitengewoon
goed resultaat hebben; zij blijken de besten van de klas en daar zijn we natuurlijk best trots op! Maria's
school in Kableskovo, heeft in totaal 350 kinderen, waarvan 150 zeer arm. Soms blijken kinderen van deze
lagere klassen hun ontbijt uit armoe te delen met kinderen van de hogere klassen. Het gaat dan veelal om
oudere broers en zussen die nog net wel de mogelijkheid hebben om naar school te kunnen gaan, maar
vanuit huis geen eten mee kunnen krijgen. De directrice vertelt verder dat ze geld nodig heeft voor
schoolbenodigdheden zoals, schrijf en rekenschriften. Ondanks onze trots op deze kinderen is het
schrijnend om te weten dat velen van hen, na deze lagere school periode, niet verder kunnen doorgaan
naar het voortgezet onderwijs, want ook dit kunnen de ouders niet bekostigen. We hopen en bidden dat
voor hen daar straks toch een mogelijkheid voor zal komen! Zo blijft ook voor deze kinderen uw hulp hard
nodig!

Hulptransport Bulgarije
Net als in juli 2014 heeft Jan van der Klis ook deze zomer weer hulpgoederen gebracht naar de armste
gezinnen in de provincie Burgas. Jan heeft samen met zijn vrouw
Herma de Samaritaanse Vrouwen (Natalia en Zika), diverse
huisgemeenten en de TurksChristelijke gemeente van Rudnik
bezocht. Daarbij hebben ze ook samenkomsten gehouden. Na de
samenkomsten werd kleding (door Natalia en Zika geselecteerd
naar behoefte van de gezinnen) en wat leuks voor de kinderen
uitgedeeld. De mensen hebben het in deze gebieden hard nodig
wanneer je bedenkt dat bv. sommige kinderen geen schoenen en
warme kleding hebben voor de aankomende winter. De
samenkomsten stimuleren de groei in de huisgemeenten.

Stichting TRUD/Bulgarije
zet zich in om in een
aantal dorpen de bittere
armoede te helpen
bestrijden. Het gaat met
name om de Zigeuner- en
de Turks/ Bulgaarse
leefgemeenschappen.
Culturen die door de
Bulgaren niet worden
geaccepteerd.

Vrouwenconferentie

Stichting TRUD en
Stichting Samaritaanse
Vrouwen worden jaarlijks
gecontroleerd door een
accountant.

Voor 2016 vragen wij een gift voor de volgende projecten:

De Samaritaanse Vrouwen gaven aan het verlangen te hebben om een
vrouwenconferentie te organiseren. In de diverse dorpjes blijken jonge vrouwen
(lees meisjes van jonger dan 15 jaar) nog steeds uitgehuwelijkt te worden.
Eenmaal volwassen, blijken deze vrouwen daardoor veel problemen te ervaren. Er
wordt niet, of nauwelijks over deze problematiek gesproken vanwege diepe
schaamte. De Samaritaanse
Vrouwen willen een speciale
vrouwenconferentie organiseren
om
deze
problemen
bespreekbaar te maken en
daarmee het achterliggende
probleem
te
doorbreken.
Inmiddels blijkt dat al heel veel
vrouwen uit diverse dorpen
positief hebben gereageerd en
graag willen komen! Helaas
moeten we keuzes maken wat betreft de financiële verdeling en we hebben als
TRUD werkt in Bulgarije stichting besloten om hiervoor een gedeeltelijke bijdrage te leveren (zie
financiering). Al zal de conferentie daardoor niet zo groot worden als we zouden
samen met de Stichting
“Samaritaanse Vrouwen”. willen, het effect blijkt nu al zichtbaar. We horen al van vrouwen die over dit
Beide organisaties werken onderwerp hebben gesproken, dat er trauma's verwerkt worden en verdriet
puur op vrijwillige basis. onderling gedeeld en dat dat helend werkt in hun leven. Dit heeft ook een positief
Daarom hebben wij hele
effect naar de rest van de gezinnen.
lage organisatiekosten.
Van iedere Eurogift komt Voedselpakketten
94 Eurocent ten goede aan
Gaat het ons lukken? Dat was de vraag bij
de projecten.
onze laatste samenkomst van de stichting.
Wilt u ook bijdragen om
We zien helaas de inkomsten teruglopen:
de nood van deze mensen
hoe kan het ook anders zou je denken,
te verlichten? Steun dan
wanneer je denkt aan de recessie, maar
ons werk door een bedrag
ook de vluchtelingenproblematiek in ons
over te maken op één van
eigen land! We hebben er alle begrip voor
onze bankrekeningen.
wanneer mensen ook daarin, net als wij,
Uw bijdrage is aftrekbaar
voor de belasting omdat
keuzes moeten maken. Toch gaan we vol
we zijn aangemerkt als
vertrouwen ervan uit dat we deze mensen in
een Anbi-Stichting.
Bulgarije niet in de kou hoeven te laten staan. Ook voor de komende kerst hopen
we weer 150 voedselpakketten te kunnen uitreiken aan de allerarmste gezinnen in
Stichting TRUD/Bulgarije de dorpen geselecteerd door de Samaritaanse Vrouwen. Het effect van het
staat ingeschreven bij de ontvangen van zo'n voedselpakket is indrukwekkend. Mensen zijn niet alleen erg
K.v.K. onder nummer
dankbaar, maar zien ook hoe God werkt met Zijn liefde in hun leven via de hulp
41030946.
van mensen uit Nederland. Het geeft hun nieuwe kracht, moed, hoop en geloof.
De boekhoudingen van
–
–
–
–
–
Anbinummer 50195

Kledingtransport van Jan van der Klis
(autokosten/overnachtingen)
Sponsoring schoolkinderen
(kleding/schoolmaterialen/voedsel)
Voedselpakketten (150 pakketten x 20 euro)
Diaconale werk Samaritaanse Vrouwen
(autokosten/directe ondersteuning allerarmsten etc.)
Vrouwenconferentie

1.500 euro
3.200 euro
3.000 euro
2.500 euro
1.000 euro

Namens het bestuur van Stichting TRUD/Bulgarije,
Maarten Duiven, voorzitter

Het bestuur van St. TRUD/Bulgarije wenst U fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2016

