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Beste vrienden, 
Nu de stichting TRUD ruim een half jaar bestaat uit nieuwe, enthousiaste bestuursleden, is het voornemen om niet 
alleen aan het eind van het kalenderjaar een rondzendbrief uit te doen gaan, maar ook zo vlak voor het 
zomerreces. Op die manier blijft u meer op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting. 
Ook dit eerste half jaar zijn we wederom dankbaar voor al de activiteiten ten dienste van onze medemensen in 
Bulgarije, tezamen met de Samaritaanse vrouwen aldaar. Het is en blijft hartverwarmend om mensen in armoede 
praktische hulp te kunnen bieden vanuit onze overtuiging dat God dat van ons vraagt. 
Voor uw bijdrage, mede waardoor dit werk kan blijven plaatsvinden, danken we u hartelijk. 
 
Veel leesplezier toegewenst met deze rondzendbrief! 
 
Bestuur 
De wijziging in het bestuur is nu ook geformaliseerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn de 
contactgegevens op onze website geactualiseerd, zodat bezoekers van de site op een eenduidige manier contact 
met de stichting kunnen leggen. Maarten en Mieke zijn beiden erelid van de stichting en nemen ook deel aan de 
bestuursvergaderingen; zo blijven zij ons voorzien van nuttige tips & tricks ! 
We hopen dat Jan v.d. Klis deze zomer weer naar Bulgarije toe kan gaan, met zijn busje volgeladen en kledinghulp 
kan bieden. Ook Rob en Agnes hebben gepland om, eind September, Natalia en de gemeenten, ter bemoediging 
en pastorale ondersteuning, te gaan bezoeken. Hierover hopen we in het najaar weer te kunnen schrijven. 
Het gehele bestuur werkt immer op vrijwillige basis en volledig kosteloos 
 
Schoolproject 
Dit schooljaar 2016-2017 zwaaien de laatste kinderen af, die vanaf het begin van hun schoolcarrière door stichting 
TRUD gegarandeerd zijn gesponsord. Daarmee heeft TRUD deze groep van 10 kinderen 8 jaar lang succesvol 
kunnen ondersteunen, waardoor ze nu kunnen lezen & schrijven, ook in het Engels. Van deze kinderen gaat er een 
aantal door naar het middelbaar onderwijs in de stad. Kortom een enorme verbetering voor hen qua toekomstige 
mogelijkheden voor werk en inkomsten. 
Echter, in de loop van al die jaren is de groep gegroeid tot 25 kinderen, simpelweg omdat daar de financiële ruimte 
voor bestond. In de huidige financiële situatie is het voor TRUD onmogelijk om die kinderen, die nog een aantal 
schooljaren voor de boeg hebben, ook te garanderen qua sponsoring. Als bestuur zijn we bezig om te bepalen hoe 
we nu verder (kunnen) gaan met het schoolproject. Moeilijke materie, want we kunnen onze gelden maar één keer 
uitgeven: wat we uitgeven aan bijvoorbeeld het schoolproject, kunnen we niet uitgeven aan voedselpakketten (en 
v.v.). 
 
Het voornemen om een “koppeling” van een sponsor(-gezin) in Nederland, aan een kind (een Compassion-achtig 
concept) in Bulgarije is opgestart. Stap twee is info over de kinderen en het mogelijk maken van "frequentere over-
en-weer berichtjes", iets waaraan de schoolleiding haar medewerking heeft toegezegd. En uiteraard hopen we dat 
ook ú een kind wilt sponsoren, voor één of meerdere jaren!  Voor meer informatie kunt u terecht bij Agnes de 
Lange 06-50803990 of  info@stichtingtrudbulgarije.nl 
 
Voedselpakketten 
 
Zoals gebudgetteerd zijn er eind 2016 150 voedselpakketten uitgedeeld aan de armste huishoudens in Bulgarije. 
Dankzij onverwachte sponsoring is het mogelijk gemaakt om met Pasen 2017 nog eens 50 voedselpakketten te 

distribueren !  Al deze pakketten zijn 
samengesteld en ingekocht door de 
Samaritaanse vrouwen, en in de vele 
bezoeken van de Samaritaanse vrouwen aan 
de bergdorpen, aldaar uitgedeeld. 
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Naamsbekendheid 
Voor TRUD, dat volledig draait op sponsoring, is naamsbekendheid cruciaal. Om deze te 
vergroten zijn, naast de rondzendbrief, folders & flyers, de volgende acties gestart: 
- presentaties in kerken, ook buiten de classes Almelo 
- het aanschrijven van alle PKN kerken in Nederland. In totaal 240 kerken zijn op dit moment 
aangeschreven. De grote meerderheid hiervan heeft, zoals verwacht, reeds acties lopen in 
Roemenië, maar gelukkig zijn er ook concrete toezeggingen voor Bulgarije 
- overleg met de Gereformeerde Zending Bond. Dit overleg is gericht op zowel korte termijn 
vraagstukken (sponsorwerving, terugkoppeling resultaat, PR) alsook lange termijn (versterking  
van stichting Samaritaanse vrouwen, versterking theologische basis en versterking 
huisgemeenten) 
We stellen uw ondersteuning in het vergroten van onze naamsbekendheid zeer op prijs.  Als u 
daarvoor kansen ziet, meld het ons!  
 
Bezoek Natalia 
 
Natalia heeft, op uitnodiging van Oost Europa Zending, in mei 2017 Nederland bezocht (haar 
dochter is contactpersoon voor OEZ, maar zij kon niet op de uitnodiging ingaan omdat ze in  
februari bevallen was). In overleg met OEZ heeft Natalia enkele dagen in Almelo mogen 
logeren bij diverse bestuursleden. Geweldig om te horen hoe de voedselpakketten ontvangen 
werden, en hoe de huisgemeenten langzaam maar zeker groeien. Om het geluid "vanuit de 
praktijk" naar de mensen over te brengen heeft Natalia aansluitend aan de jeugddienst in PGA 
"De Ontmoeting" mogen spreken en vragen kunnen beantwoorden. Niet alleen voor haar is dit 
een bemoediging, maar ook voor de aanhorende gemeente werkt het inspirerend en 
bemoedigend. Al wonen we ver uit elkaar, spreken we een andere taal en leven we in een 
andere cultuur, we merken dat we nauw verbonden zijn, als broeders en zusters van één 
gemeente: één hoop, één geloof maar met deze samenwerking ook in liefde met elkaar 
verbonden. Hoe mooi en bijzonder is dat? 
 
Tijdens Natalia's verblijf heeft zij ook Maarten en Mieke Duiven bezocht, een hartverwarmend 
weerzien.  
 
Financieel 
 
Banksaldo per 01-01-2017          € 14.535 
De gemaakte uitgaven tussen 01-01-2017 en 31-05-2017    € 3.100 
Geplande uitgaven tussen 01-06-2017 en 31-12-2017 
 Transportkosten           € 1.500 
 Onderhoud Samaritaanse vrouwen & Directe noodondersteuning  € 5.700 
 Schoolkinderen           € 5.000 
 Voedselpakketten winter 2017        € 3.000 
 
U ziet, onze ambitie verwezenlijken is mogelijk bij een totaal aan sponsorgelden van € 18.300 
per jaar. We willen u vragen onze ambitie te steunen met uw gebed of doneer uw gift op 
bankrekening NL98 RABO 0301 3808 80 t.n.v. Stichting TRUD Bulgarije, zodat het 
opbouwende werk in Bulgarije doorgang mag blijven vinden.  
 
 
 
 
 
Bij voorbaat een heel hartelijk dank,  
 
 
 
 

Namens het bestuur van de Stichting TRUD/Bulgarije, 
Rob de Lange, Voorzitter 

Stichting TRUD/Bulgarije 
zet zich in om in een 
aantal dorpen de bittere 
armoede te helpen 
bestrijden. Het evangelie 
van Jezus Christus wordt 
verkondigd, daarbij 
voedsel- en kleding 
pakketten verstrekkend 
aan de mensen aldaar. 
Tevens worden 
schoolgaande kinderen 
gesponsord, die anders 
door de armoede 
überhaupt geen onderwijs 
kunnen genieten. Het 
gaat met name om de 
Zigeuner- en de Turks/ 
Bulgaarse 
leefgemeenschappen, 
culturen die door de 
Bulgaren niet worden 
geaccepteerd. 

 
TRUD werkt in Bulgarije 
samen met de Stichting 
“Samaritaanse Vrouwen”. 
Beide organisaties 
werken puur op vrijwillige 
basis. Daarom hebben wij 
zeer lage organisatie-
kosten. Van iedere 
Eurogift komt 94 Eurocent 
ten goede aan de 
projecten. De 
boekhoudingen van 
Stichting TRUD en 
Stichting Samaritaanse 
Vrouwen worden jaarlijks 
gecontroleerd door een 
accountant. 
 
Wilt u ook bijdragen om 
de nood van deze 
mensen te verlichten? 
Steun dan ons werk door 
een bedrag over te maken 
op onze bankrekening. 
Uw bijdrage is aftrekbaar 
voor de belasting omdat 
we zijn aangemerkt als 
een ANBI-Stichting; ANBI 
nummer 50195 


