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“Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in
waarheid”
1 Joh 3:18
Beste vrienden,
We mogen dankbaar zijn voor wat wij in de eerste helft van 2018 in Bulgarije hebben mogen doen, tezamen met
de Samaritaanse vrouwen. Daarom hebben wij wederom deze rondzendbrief opgesteld en hopen we dat u, net als
wij, Gods leiding mag herkennen, alsmede de vreugde en hoop die de Bulgaren daardoor mogen ervaren. Voor uw
bijdrage, mede waardoor dit werk kan blijven plaatsvinden, danken we u ten diepste. Veel leesplezier toegewenst!
Bestuur
Na lang zoeken hebben we een nieuwe penningmeester: Erik Veneman! Erik is boekhouder van beroep, hetwelk
de overdracht van werkzaamheden van onze vorige penningmeester M. Dekkers, vereenvoudigd heeft. We zijn blij,
opgelucht, en vooral dankbaar dat we een zo professionele kracht op deze functie beschikbaar hebben! Het ANBIlogo kunnen we blijven voeren.
We hebben bij de KvK de wijziging in het bestuur doorgegeven. Tevens hebben we de klassieke naam van de
stichting “Stichting hulpfonds kinderinternaat TRUD Bulgarije” ingekort tot “Stichting TRUD Bulgarije”. Immers,
‘kinderinternaat’ is al langer niet van toepassing, en ‘hulpfonds’ voegt weinig toe aan de naam. TRUD is bewust in
de naam gebleven: het is een ‘gevestigde’ naam en heeft daarmee waarde en herkenbaarheid.
Kindersponsoring
Het jongste programma-onderdeel van TRUD richt zich op de sponsoring van
schoolkinderen, waarvan de persoonlijke situaties en persoonsgegevens bij de
stichting bekend zijn. Deze sponsoring omvat één warme lunchmaaltijd per dag
(voor de klassen 1 t/m 4 wordt vanuit overheidswege het ontbijt verzorgd) en
financiering van schoolbenodigdheden.
Op dit moment worden negen (9) kinderen volgens dit nieuwe programma
gesponsord. We danken u hartelijk hiervoor; scholing, eten & kleding zijn nu
gezekerd voor deze kinderen, die in zeer armoedige omstandigheden leven.
• Sponsorgelden voor het kindersponsor programma worden volledig voor dát
programma benut; deze gelden worden dus niet ook gebruikt om een
eventueel gat in de begroting voor de overige deelprojecten, te dichten.

Een sponsorkind met een foto van
haar sponsor-ouder. En déze foto
gaat weer naar die sponsor-ouder!

Vanuit de groep van sponsor-ouders is er behoefte ontstaan om hun sponsorkind
te bezoeken in Bulgarije. Stichting TRUD gaat een dergelijk bezoek faciliteren; hiervoor wordt een reglement
‘Gedragscode’ opgesteld. Hierin staan een aantal “do’s and don’ts” en “tips & tricks” die gericht zijn op
bescherming van het kind; Bulgarije heeft een fors andere cultuur dan Nederland. Daarnaast is het ongewenst om
bijv. een kind te overladen met kado’s en beloftes; dat kan de onderlinge verhoudingen onder druk zetten.
Het faciliteren bestaat uit het lokale vervoer naar het sponsorkind, de begeleiding tijdens het bezoek en het
vertalen (van Duits naar Bulgaars en v.v.) tijdens gesprekken. Dit alles wordt door ‘de Samaritaanse vrouwen’
uitgevoerd i.o.m. de bezoekende ouder(-s).
• Wellicht ten overvloede: TRUD is geen reisburo en gaat dat ook niet worden. Vlucht & accommodatie e.d.
vallen niet onder ‘het faciliteren van’.
Bulgarije reis Rob en Agnes
Rob en Agnes de Lange hebben eind Mei 2018 een week lang de
werkzaamheden van de Samaritaanse Vrouwen mogen ondersteunen. In
een 9-tal dorpen zijn de huisgemeenten bezocht, is er gepreekt, gezongen
en gebeden; ook waren vieringen van het Heilig Avondmaal deel van het
volle programma.
Bijzonder aan dit bezoek was de aanwezigheid van een coördinator van het
GZB (onze relatie met het GZB wordt verderop in deze brief besproken). Hij
ging met Rob & Agnes mee naar 4 huisgemeenten plus 1 kerkgemeente en
kreeg zo een goede indruk van de werkzaamheden van TRUD & De
Samaritaanse vrouwen, en hoe de bewoners hunkeren naar Het Woord. De
mensen zijn leergierig; ze wíllen Het Woord leren begrijpen om het te
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kunnen toepassen in het hier en nu. Met volle aandacht beluisteren en bevragen ze ook ons voor tekst en uitleg.
Prachtig om zo’n bevlogenheid te mogen meemaken van dichtij.
Ook al overheerst tijdens zo’n bezoek de vreugde, de onmenselijke omstandigheden waaronder men moet leven
zijn triest. De foto toont het “huis” van een lid van de huisgemeente in Razhitsa; onder het afdak een slaapplek;
helemaal links op de foto “het toilet”.
Het werkgebied van de Samaritaanse Vrouwen is uitgebreid met 2
dorpen, tot nu een totaal van 12 dorpen. De nieuwe dorpen (Vresovo
& Lyulyakovo) liggen meer landinwaarts, waardoor een wekelijks
bezoek door de Samaritaanse vrouwen i.v.m. de toegenomen totale
reistijd, moeilijk wordt. Het initiële contact met de dorpelingen (in een
zeer sterk islamitische, Turkse regio) is mede dankzij de 50
voedselpakketten die rond Pasen zijn verstrekt, tot stand gekomen.
We mogen de Heer danken dat dergelijke voedselhulp vanuit TRUD
mogelijk is!
• Wellicht ten overvloede : dit bezoek is volledig uit privé-middelen
gefinancierd, en komt dus op geen enkele wijze ten laste van de
stichting.

Uitgifte voedselpakketten in Stratzin

Hulptransport
Het eerstvolgende hulptransport staat gepland in Augustus; dan hoopt Jan van der Klis naar Bulgarije af te reizen
(tesamen met een sponsor-ouder!). De beschikbare hoeveelheid gedoneerde goederen (kleding, schoeisel,
speelgoed, muziekinstrumenten) is hoog: de transport bus en aanhanger kunnen volledig gevuld worden. We
mogen u danken voor deze hulp; naast de voedselpakketten zijn dergelijke goederen een mooie manier om het
contact met de gemeenten te versterken.
Jan en Erna hopen in September diverse dorpen te bezoeken.
Van beide bezoeken zult u in de rondzendbrief van December 2018 meer kunnen lezen!
GZB
Zoals vermeld in de rondzendbrief 2017 is Stichting TRUD Bulgarije in overleg met het GZB (Gereformeerde
Zendings Bond) met als doel te komen tot een vorm van samenwerking in activiteiten voor Bulgarije. Beide partijen
zijn enthousiast over deze reële bundeling van krachten. TRUD heeft in een uitgebreide
rapportage naar het GZB aangegeven welke knelpunten, risico’s, sterktes en zwaktes zij
constateert in Bulgarije, en heeft daarin aangegeven welke oplossingen zij (TRUD) hier
voor ziet.
Op basis daarvan heeft het GZB stichting TRUD een eenmalige donatie geschonken waarmee wij een aantal
knelpunten voor 2018 (w.o. een schrijnend tekort aan honderden Bijbels, en een groot verlangen naar meerdaagse conferenties ) kunnen oppakken. We mogen wederom de Heer danken, dat Hij ons in alles in de
gelegenheid stelt méér te doen dan het originele plan 2018 !
Het bezoek van het GZB aan Bulgarije was primair “om met eigen ogen” de situatie aldaar te verkennen. De
coördinator heeft aangegeven de “constateringen” en “aanbevelingen” van TRUD voor een groot deel te
onderkennen. Het GZB is nu bezig om zich hierop te bezinnen. Indien het tot een samenwerking tussen het GZB
en TRUD komt, dan zal de genoemde rapportage een eerste aanzet zijn tot nadere invulling van het samen
optrekken in Bulgarije. Wordt vervolgd !

Steun ons 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, en een zonnige zomer toegewenst!
Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,
Rob de Lange, Voorzitter
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