
 

Telemannstraat 21 

7604 GA  ALMELO 

Nederland 

Mail 

Telefoon 

RABObank 

Website 

K.v.K. 

info@stichtingtrudbulgarije.nl          

06-50946621 

NL98 RABO 0301 3808 80 

www.stichtingtrudbulgarije.nl  

41030946 

  
RONDZENDBRIEF 
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“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming 
tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”                   Romeinen 8:15 
 
Beste vrienden, 
Wat een jaar… Het begon bijna klassiek: Natalia deelde december 2019 de laatste voedselpakketten in de dorpjes uit. 
Ideeën voor een nieuwe conferentie werden verzameld en er werden voorbereidingen getroffen voor een bezoek aan 
Bulgarije. En toen kwam corona. Een zin die u de laatste tijd vast vaker heeft gehoord. Binnen een week stonden de 
genoemde acties op ‘on hold’. Logisch, maar de noodzaak van die acties werd door corona alleen maar groter. In deze 
brief leest u hoe het bestuur van TRUD zich heeft ingezet om tóch hulp te bieden aan onze broeders en zusters in Bulgarije.  
 
Een feestelijk nieuwtje: Jonneke Veneman (inderdaad de vrouw van) versterkt tegenwoordig het bestuur. Zij houdt zich 
vooral bezig met de PR en communicatie. We zijn blij en verheugd met deze frisse blik! 
 
Laat die oproep van Paulus aan ons allen een bemoediging zijn. Corona zet dan wel alles op z’n kop: wij kunnen altijd en 
door alles heen, naderen tot God, onze Vader. 
 

Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,  
Rob de Lange, voorzitter 

 
 
 
 
Het leven in Bulgarije 
Op de bon, dat is wat vele mensen nu al doen, wanneer ze hun boodschappen halen bij de dorpswinkels. Dit werd 
voorgaande jaren ook wel eens gedaan, maar nu gebeurt dit veel eerder en in grotere getale. Mensen die nog wel een 
baan konden vinden, maakte dezelfde uren in de hotelketens, maar verdienden 1/3 minder.  
 
Een student (20) vertelde dat ze drie maanden achter elkaar van 05.30 tot 23.30 werkte. Ze kreeg hier 1100 leva (= €550) 
voor. Tussendoor kon ze soms een dutje doen. Omgerekend verdiende ze 0,35 cent per uur. Toch was ze trots dat ze voor 
haar gezin voor de komende winterperiode weer wat geld had. Ook zijn er gezinnen die minder inkomsten hebben. Zij 
hebben geen hardwerkende zoon of dochter of konden geen baan vinden. Deze mensen zijn compleet afhankelijk van 
anderen. Op dat moment komt Trud in beeld en via Natalia worden deze gezinnen geholpen.  
 
Er is helaas weinig nieuws over de sponsorkinderen. Dit jaar is er geen bezoek aan hen geweest. In juni zijn er speciaal 
voedselpakketten bezorgd aan de gezinnen van de sponsorkinderen. Komend jaar wordt er hopelijk weer afgereisd naar 
de sponsorkinderen en volgt er nieuws. 
 
De zorg in de ziekenhuizen is niet zo goed geregeld als hier. De 
ziekenhuizen liggen inmiddels vol en het personeel blijft weg. Men is 
bang om zelf besmet te raken. Ter illustratie: Eén dokter en één 
verpleegkundige voor 3 afdelingen: Het is ongelooflijk. Daarnaast 
komt de discriminatie nog verder naar boven. Roma-mensen worden 
letterlijk buiten de deur gehouden. Een student was voor haar zieke, 
verzwakte oma op zoek naar een plek in het ziekenhuis. Vijf 
ziekenhuizen verder, maar verder dan de voordeur kwam ze niet. 
Door antibiotica en het zelf geven van 24-uur zorg werd de oude 
vrouw toch weer beter. Ondanks deze trieste verhalen horen we van 
haar toch over blijdschap en hoop. Want, zoals ze zegt: God zorgt 
voor ons en ook de rest van het gezin wordt gesteund in deze 
moeilijke tijd. 
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vriendelijk verzoek om uw gegevens (naam, adres) te vermelden bij uw donatie, zodat wij onze sponsors kunnen 
bedanken. 
Help mee om onze porto-kosten te drukken, door uw email-adres aan ons door te geven 
 

 
         GZB 

Eind dit jaar sprak TRUD met de GZB. Het was een openhartig, vrolijk en serieus gesprek. We 
maakten kennis met de opvolger van Iwan Dekker, Rik Lubbers. Voortaan is hij onze 
contactpersoon vanuit de GZB. Het gesprek ging onder andere over onze activiteiten in 
Bulgarije en de agenda van Foka. Inmiddels is Foka alweer 1,5 jaar in Bulgarije. Hoewel Foka 

grotendeels met Natalia werkt, rapporteert zij haar werkzaamheden aan de GZB. Het plan van de GZB wat betreft Bulgarije 
is in ontwikkeling; dit plan zal grotendeels steunen op de ervaringen van Foka. Tot die tijd draait Foka grotendeels met 
Natalia. Dit om kennis, taal en contacten op te doen. Wij als TRUD hebben ondersteuning van de opstart van diaconale 
activiteiten in oost-Bulgarije wederom onder de aandacht gebracht. Dat laatste is zeker door corona meer dan actueel 
geworden! 
 
Kledinghulp voor Bulgarije, Jan van der Klis 

Ook dit jaar ging de kleding inzameling op volle kracht 
verder. Juist door corona en de daarbij komende 
beperkingen, ruimden mensen thuis hun kast op. Met als 
resultaat veel kleding voor Bulgarije en andere landen. 
Helaas moest ik dit jaar op zoek naar een ander depot 
voor de kleding. Wegens asbest kon het niet op de 
boerderij blijven staan. Inmiddels huren we een ander 
en beter depot in Hengelo, een voormalig 
schoolgebouw.  
 
 
 

Dit jaar (zomer en najaar) lukte het niet om kledinghulp naar Bulgarije te brengen. Dat was erg jammer. Wél kon ik nog 
kleidinghulp brengen naar Tsjechië en Slowakije in juli en augustus. In oktober wilde ik weer naar deze landen, maar 
helaas waren deze al op slot. 
 
Door de hoeveelheid kleding die binnenkomt en doordat er geen kans is om het weg te brengen, ontstaat overschot. 
Hopelijk wordt het volgend jaar weer mogelijk om de kleding te brengen naar de mensen die het juist in deze tijd, zo hard 
nodig hebben. We houden u op de hoogte!  
 
Waar gaat uw hulp naartoe? 
We hebben reeds twee maal extra voedselpakketten rondgestuurd, naast de reeds volbrachte ronde van 100 stuks met 
Pasen  en de geplande ronde met zo’n 150 pakketten rondom Kerst. Binnenkort hopen we nog een derde ronde te kunnen 
doen, op concrete verzoeken vanuit Bulgarije; de situatie is werkelijk meer dan zorgelijk. Deze extra´s waren financieel 
niet voorzien, ze zijn op onze reserves verspreid. Gelukkig blijven wij van onze trouwe gevers regelmatig bijdragen 
ontvangen. Daarnaast mochten wij van de Diaconie van de Prot. Gemeente Almelo een toezegging ontvangen van €500 ! 
 
Iedereen hoopt dat corona snel verleden tijd is en dat er snel een vaccin beschikbaar is. Toch zal dat laatste voor de arme 
populatie in de bergdorpjes in oost-Bulgarije nog wel een tijd duren. Onze steun aan hen blijft daarom hard nodig. Met 
Natalia hebben we hier inmiddels een praktische invulling aan gegeven. Denk aan: financiële stroom naar onze partner 
stichting De Samaritaanse Vrouwen, overleg door Natalia met deze vrouwen omtrent grootste noden in de verschillende 
dorpen, inkoop en samenstelling van de pakketten, persoonlijk uitdelen aan de hulpbehoevenden. Zeker een forse, extra 
werkbelasting! 
 
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 2021 deze mensen kunnen helpen met voedselhulp, kindersponsoring en hulpgoederen en hen te 
bemoedigen in woord en gebed. 
 
Bij voorbaat een heel hartelijk dank! 
 


