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“Deelt met elkander het brood van alledag, opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.” 

Liedboek voor de kerken 1973 – Gezang 46:6 

 

Beste vrienden, 

Dankbaar als we zijn voor al datgene wat wij in 2017 in Bulgarije hebben mogen doen, tezamen met de 

Samaritaanse vrouwen, hebben wij wederom deze rondzendbrief opgesteld. We hopen 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 vele jaren van trouwe dienst voor de stichting, heeft onze penningmeester Math Dekkers aangegeven eind dit 

jaar te stoppen met zijn functie. Hij begrijpt dat een opvolger niet zomaar gevonden is, en is bereid om zijn functie, 

zij het op de achtergrond, te blijven vervullen totdat een opvolger beschikbaar is. Het bestuur dankt Math voor zijn 

loyaliteit, en uiteraard ook voor de vele jaren van correcte boekhouding. Mede daardoor is TRUD in staat om het 

ANBI-logo te blijven voeren. 

 

 

25 jarig jubileum 

Dit jaar bestaat TRUD 25 jaar, reden genoeg voor het bestuur om hiervoor Maarten en Mieke Duiven, de oprichters 

van de stichting, middels een high tea in het zonnetje te zetten. Op onze uitnodiging hebben ruim 70 mensen 

positief gereageerd, zodat het jubileum een gezellig, 

druk en deels ook een emotioneel feest is geworden. 

Tijdens de high tea zijn de aanwezigen o.a. 

geïnformeerd over het nieuwe kindersponsor 

programma dat dit jaar van start is gegaan; zie 

hiervoor elders in deze rondzendbrief. 

Wellicht ten overvloede : dit jubileumfeest is volledig 

uit privé-middelen gefinancierd door de bestuursleden, 

en komt dus op geen enkele wijze ten laste van de 

stichting. 

 

 

 

Auto Natalia 

Zoals vorig jaar reeds door Natalia, leidster van onze partnerstichting De Samaritaanse Vrouwen in Bulgarije, is 

gevraagd, heeft het bestuur medio dit jaar zijn groen licht gegeven voor de aanschaf van een betere, tweedehands 

auto. De vorige auto was ruim 20 jaar oud en feitelijk onverantwoord om mee verder te rijden. Met de winter in 

aantocht is besloten om een bedrag tot € 3000,- max hiervoor vrij te maken. In september is uiteindelijk een zeer 

goede Nissan Note aangeschaft, zodat de bergdorpen de komende jaren bezocht kunnen blijven worden. 

 

Schoolproject 

Zoals vorig jaar reeds de directrice van de basisschool in Kableshkovo was geïnformeerd dat het oude 

kindersponsorprogramma ten einde loopt, is na het bezoek van Rob & Agnes (zie verder) besloten om dit oude 

programma inderdaad te sluiten, en door te starten met een persoonlijker sponsorprogramma, in de stijl van 

Compassion. Middels het oude sponsorprogramma zijn 10 kinderen hun gehele schoolcarrière gesponsord 

geweest door TRUD; daarnaast zijn nog eens 15 kinderen voor een groot aantal jaren gesponsord, daar de 

financiële middelen dit toen mogelijk maakten. 

Met het nieuwe programma richt TRUD zich op de sponsoring van schoolkinderen, waarvan de persoonlijke 

situaties en persoonsgegevens bij de stichting bekend zijn. Deze sponsoring omvat dan één warme lunchmaaltijd 

per dag (daarnaast wordt voor de klassen 1 t/m 4 vanuit overheidswege het ontbijt verzorgd) en financiering van 

schoolbenodigdheden. Mede dankzij de oproep tijdens het 25 jarig jubileum, worden nu al zes kinderen volgens dit 

nieuwe programma gesponsord, waarvoor de stichting deze sponsors zeer dankbaar is. 

Onder bepaalde voorwaarden is deze sponsoring fiscaal aftrekbaar zonder drempel; de stichting is gaarne bereid 

hier een toelichting op te geven. 
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Bulgarije reis Rob en Agnes 

Rob en Agnes de Lange hebben eind September een week lang de werkzaamheden van de Samaritaanse 

Vrouwen mogen ondersteunen. In een 5-tal dorpen zijn de huisgemeenten bezocht, is er gepreekt, gezongen en 

gebeden; zelfs viering van het Heilig Avondmaal was deel van het 

programma. Verheugend is de constatering dat de gemeenten zijn 

gegroeid in aantal leden en dat ook het aantal mannen is toegenomen. 

En ook dit jaar bleek het verlangen naar Het Woord groot, zeer groot:  

een groot aantal bijbels, dagboeken, studieboeken en ook kinderboeken 

is verdeeld onder de huisgemeenten. Dit verlangen zal zeer zeker in het 

overleg met het GZB (zie verder) ter sprake zal komen. 

Ook al overheerst tijdens zo’n bezoek de vreugde, de onmenselijke 

omstandigheden waaronder men moet leven zijn hartverscheurend. De 

foto toont het “huis” van de ouders van een van de sponsorkinderen; vier 

muren, een betonnen vloer en een lekkend pannendak; dat is alles, meer 

niet. 

Wellicht ten overvloede : dit bezoek is volledig uit privé-middelen gefinancierd, en komt dus op geen enkele wijze 

ten laste van de stichting 

 

Hulptransport (door Jan van der Klis)  

Woensdag 19 juli was het weer zover: start van de jaarlijkse kleding- en hulpreis voor stichting TRUD naar 

Bulgarije. Vanuit Almelo via Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië naar Bulgarije (met onderweg in 

Roemenië: een bruiloft en enkele hulpbezoekjes), kwam ik 24 juli aan in de regio Burgas aan de Zwarte Zee. 25 juli 

kwam Herma ook aan op airport Burgas en waren wij samen daar om met Natalia e.a. kledinghulp te brengen in 

arme dorpen met kleine christelijke huisgemeenten: daar hebben we ook samenkomsten gehouden: de 

evangelieboodschap gebracht en gebeden voor zieken e.a. nood. Dat geeft troost en bemoediging. De mensen en 

kinderen die hulp ontvingen waren blij en dankbaar! En de christelijke gemeenten in Bulgarije laten u, broeders en 

zusters van de gemeenten in Almelo hartelijk groeten! En wij: wij zijn God dankbaar met een veilige terugreis en 

dat we voor velen tot zegen mochten zijn!  

 

GZB 

Stichting TRUD is in overleg met het GZB met als doel te komen tot een vorm van samenwerking in activiteiten 

voor Bulgarije. Beide partijen zijn enthousiast over deze reële bundeling van krachten, waarvoor eind November 

2017 het inhoudelijke overleg van start gaat.  

 

Plan 2018 

Voor het nieuwe jaar 2018 hebben wij de volgende deelprojecten op de agenda. 

• Goederentransport (autokosten/overnachtingen) €  1200 

• Diaconaal werk Samaritaanse Vrouwen   €  5000 (Natalia / directe noodondersteuning ) 

• Voedselpakketten via Samaritaanse vrouwen  €  3000 (150 x € 20,-)    December 2017 

• Voedselpakketten via Samaritaanse vrouwen  €  1000 (50 x € 20,-) April 2018 

• Vrouwenconferentie      €  1000 

• Kindersponsor programma     €  2500  

• Totaal         € 13.700 

 

Sponsorgelden voor het kindersponsor programma worden volledig voor dat programma benut;  deze gelden 

worden dus niet ook gebruikt om een eventueel gat in de begroting voor de overige deelprojecten, te dichten. 

 

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 Gezegende Kerstdagen toegewenst, 

 

Namens het bestuur van de Stichting TRUD/Bulgarije, 

Rob de Lange, Voorzitter 

 

 

 

 


