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“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven”
Jeremia 29:11
Beste vrienden,
Die tekst uit Jeremia geeft ons moed. Ook al staat de wereld praktisch stil, God zeker niet. En ook al zijn onze
werkzaamheden door de corona-pandemie behoorlijk gereduceerd, er is zeker wel activiteit!
GZB
Ons contactpersoon bij de GZB, Iwan Dekker, is “verhuist” naar de PKN, alwaar hij gaat helpen in ‘t verder ontwikkelen
van de verbinding tussen het werk van de PKN in het buitenland en de gemeenten in
Nederland. Gelukkig is er ook voor een opvolger gezorgd: Rik Lubbers. Door de coronaperikelen hebben we hem nog niet persoonlijk ontmoet, maar wij allen hebben er zin in om
de samenwerking tussen het GZB en TRUD voort te zetten.
De kosten voor het levensonderhoud in Bulgarije rijzen de pan uit. Dit was al gaande ruim vóór het corona virus ook in
Bulgarije de kop opstak, maar de laatste maanden gaat het écht hard. Natalia, de voorzitster van onze partnerstichting
de Samaritaanse Vrouwen, is voor haar levensonderhoud volledig afhankelijk van TRUD. Door de prijsstijgingen was het
voor haar praktisch onmogelijk om rond te komen. Het GZB heeft besloten hier de hulpende hand te bieden, door bij te
dragen aan haar levensonderhoud. Hier zijn we het GZB dankbaar voor; meer nog zijn we dankbaar onze Heer, die ook
op deze manier het werk in Bulgarije mogelijk blijft maken !
Voortgang Kledinghulp en Transport voor Bulgarije. Informatie van Jan en Herma van der Klis
Helaas is er van de voortgang omtrent het jaarlijkse hulpgoederen transport dit jaar tot nu toe nog weinig terecht
gekomen. Eerst crashde op 4 februari j.l. mijn bus op de Duitse autobahn door een hagelbui total-loss en zat ik dus
zonder bus. Een direct gevolg was ook dat daardoor het kledingwerk (inzamelen, sorteren, inpakken) stil kwam te liggen.
Toen ik na 28 februari weer een nieuwe bus (op persoonlijke titel) had aangeschaft en ik net weer een week aan
het kledingwerk bezig was, brak de Coronavirus crisis uit. Weer lag alles stil en deze periode duurt ook nu nog voort.
Hoe lang dit alles nog gaat duren is onduidelijk. Het is afwachten of het nog mogelijk wordt om deze zomer een eerste
kledinghulpreis naar Bulgarije te maken. Herma en ik kijken er wel naar uit!!!
Al die ingezamelde goederen (kleding, schoeisel, speelgoed en zelfs muziekinstrumenten) sla ik op in diverse
locaties. De hoofdlocatie zit practisch vol, en ook de “overloop-adressen”; zelfs de bus (een VW Craft) wordt al als
opslag gebruikt! Doordat het gebruik van de hoofdlocatie tot eind 2020 nog mogelijk is, ben ik naarstig op zoek naar een
andere locatie. Als u een adresje kent: neem a.u.b. contact op met de stichting!
Voedselpakketten
Een totale lockdown, voor mensen die al in armoede leven, waar gezondheidszorg niet te vergelijken is met die in
Nederland, waar werkloosheid überhaupt al hoog was, waar de prijzen voor levensonderhoud fors stijgen: de mensen
hebben het zwaar, heel zwaar.
Van oudsher stort TRUD zo rond Pasen €1.000,- op de rekening van
de Samaritaanse Vrouwen, zodat Natalia “en haar dames” daar 50
voedselpakketten voor de allerarmsten voor kunnen aanschaffen.
In overleg met Natalia hebben we besloten om dit jaar €2.000,hiervoor te benutten, gezien de ernstige effecten van de pandemie,
zodat we 100 pakketten konden afgeven.
De praktische invulling was wel een dingetje. Door de lockdown kon
Natalia uiteraard niet zelf de dorpjes bezoeken en pakketten
afleveren. Na overleg met Natalia hebben we besloten om de
gelden door Natalia te laten overboeken naar de afzonderlijke
Samaritaanse vrouwen in de verschillende dorpen. Deze dames
weten als geen ander wie er in “hun” dorp de meest acute zorg
nodig heeft.
Voedselpakketten in Razhitsa

Evangelisatie. Verslag van Foka van de Beek
Net als elders in de wereld kreeg ook Bulgarije te maken met de coronacrisis. Op 13 maart werd de
noodtoestand uitgeroepen, ook al waren er in het hele land nog maar een paar besmettingen. Van de een op de andere
dag moesten winkels en restaurants sluiten, alleen levensmiddelenzaken en apotheken mochten nog openblijven. Ook
moesten alle scholen dicht. In de week daarop volgden meer maatregelen: zo werden alle grotere steden (ook Burgas)
afgesloten en mochten mensen alleen om dringende redenen (zoals werk) de steden nog in en uit. Mensen mochten
ook de parken niet meer in en later werden overal mondkapjes verplicht. Het aantal besmettingen in Bulgarije is naar

verhouding met de rest van Europa nu nog steeds erg laag. Of deze getallen helemaal kloppen is niet zeker, want er
wordt ook minder getest dan elders.
Door alle maatregelen kon Natalia niet meer naar de dorpen. Ze mocht zelfs haar moeder, die enige dagen in
het ziekenhuis lag vanwege hartklachten, noch in het ziekenhuis, noch later thuis (in een stadje net buiten Burgas)
bezoeken. Per telefoon houdt Natalia echter veel contact met de mensen in de dorpen. Zo verleent ze pastoraat,
bemoedigt mensen en bidt samen met hen. Zelf neemt ze ook veel tijd voor bidden en vasten nu ze meer aan huis
gebonden is. Sinds 6 mei mag er weer gereisd worden en kan ze weer naar de dorpen om mensen individueel even te
spreken, maar bijeenkomsten (ook in huis) zijn nog verboden.
Voor veel mensen is deze tijd ook financieel erg zwaar. De meesten werken ’s
zomers in het toerisme en moeten dan sparen om de winter door te kunnen
komen. Dat lukt vaak al nauwelijks, het is echt de eindjes aan elkaar knopen.
Nu is het probleem nog groter, omdat het toerismeseizoen niet goed kan
opstarten. Langzaamaan mogen hotels en restaurants ten dele weer open,
maar met beperkte capaciteit, dus zijn er minder gasten en minder werk.
Daarnaast zijn de afgelopen maanden de prijzen van eerste levensbehoeften
flink gestegen. Met hulp van TRUD probeert Natalia mensen te ondersteunen.
Dat was de afgelopen tijd ook een flinke uitdaging: omdat ze zelf niet naar de
dorpen mocht reizen, moest ze steeds weer op zoek naar mensen die het recht
hadden om wel de stad in en uit te reizen, zodat ze pakketten kon meegeven.
Ik ben zelf nu bijna twee maanden in Nederland. Ik zou eind maart toch al naar Nederland komen voor
familiebezoek. Toen de grenzen begonnen te sluiten ben ik al wat eerder gekomen. Door alle maatregelen lagen werk
en taalstudie toch stil. Ik had toen nog het idee, dat ik met Pasen wel weer terug zou kunnen naar Burgas….. Op dit
moment ben ik echter nog hier en is het nog onduidelijk wanneer ik weer precies terug kan. Telefonisch heb ik
regelmatig contact met Natalia en enkele andere mensen daar. Het is goed om zo van elkaar te horen, zorgen te delen
en elkaar te bemoedigen in het geloof. We hopen dat we de “gewone” draad van het werk over enige tijd weer kunnen
oppakken.
Het zijn voor iedereen onzekere tijden. Zeker is echter, dat God nabij is en voor ons zorgt, zowel in Bulgarije als
in Nederland. Zoals Natalia altijd zegt: “Praise God!”
Werkbezoek. Reisverslag Rob en Agnes
Daar kunnen we kort over zijn: die reis is er niet geweest. We zouden van 2 mei t/m 9 mei op werkbezoek gaan naar
onze broeders en zusters in Oost-Bulgarije. Door de volledige lock-down in Bulgarije is ’t onmogelijk om daar heen te
gaan, laat staan de huisgemeenten te bezoeken. Gelukkig heeft de reisorganisatie ons een voucher aangeboden, die we
gebruikt hebben om onze originele reis om te boeken naar eind September 2020.
Zuur is dit alles, vooral voor de huisgemeenten. Ook zij hebben er, zoals altijd, naar uitgezien om leden van TRUD weer
te kunnen ontmoeten. Elkaar ontmoeten, voor elkaar bidden en zingen, elkaar bemoedigen met een Woord: de mensen
hebben daar echt behoefte aan. We bidden dat we in September alsnog naar Bulgarije mogen afreizen !
Sponsorkinderen
Dankzij uw inschrijving als sponsorouder(-s) worden er op dit moment negen kinderen gesteund. Deze activiteit blijft
doorgaan, corona of niet. Doordat nu ook de scholen gesloten zijn, en de kinderen dus geen warme maaltijd op school
ontvangen, hebben we besloten om de gezinnen van deze kinderen extra grote voedselpakketten te leveren. Op die
manier kan er voor het kind thuís gezorgd worden, en wordt ook de rest van het gezin gesteund in deze moeilijke tijd.

Beste lezer,
Steun ons met uw gebed of doneer uw gift op bankrekening NL98 RABO 0301 3808 80 t.n.v. Stichting TRUD Bulgarije,
zodat we ook in de tweede helft van dit zware jaar 2020 deze mensen kunnen helpen met voedselhulp,
kindersponsoring en hulpgoederen en hen te bemoedigen in woord en gebed.
Bij voorbaat een heel hartelijk dank!
P.S. : vriendelijk verzoek om uw naam te vermelden zodat wij onze sponsors kunnen bedanken
P.S. : help mee om onze porto-kosten te drukken door uw email-adres aan ons door te geven
Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,
Rob de Lange, voorzitter

