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Rondzendbrief TRUD Bulgarije 

 
‘Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.’ (Klaagliederen 3:26) 

 

Sponsorkinderen 
Jammer genoeg kunnen we nog steeds niet naar Bulgarije. Graag zouden we de huisgemeentes bezoeken en 
langsgaan bij de sponsorkinderen. Inmiddels kunnen de kinderen wel weer naar school en krijgen daar een warme 
maaltijd. Daarnaast worden er voedselpakketten gebracht bij de gezinnen van de gesponsorde kinderen. Dit 
vanwege lage inkomsten door verlies van arbeid als gevolg van de coronacrisis. Het is nog onduidelijk welke 
(gesponsorde) kinderen hun basisschoolperiode afsluiten. Zodra daar bericht over is, worden de sponsoren 
daarover geïnformeerd. 

Beste vrienden, 
Graag brengen we jullie weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Bulgarije. Ook besteden we extra 
aandacht aan de doelen van de stichting. Eind februari hebben we onze missie en visie eens onder de loep 
genomen; dat heeft ons weer op scherp gezet. 
 
Ook Bulgarije blijft in de greep van Corona. De besmettingscijfers zijn al wekenlang hoog en de ziekenhuizen 
liggen naar verhouding nog voller dan in Nederland. Daardoor is er helaas nog geen mogelijkheid om kleding naar 
het land te brengen. Toch mogen we hoop blijven houden en geduldig blijven wachten op een betere tijd.  

 
 Namens het bestuur van de Stichting TRUD Bulgarije,  

Rob de Lange, voorzitter 

 
Het leven in Bulgarije – Foka van de Beek 
Een hartelijke groet uit Burgas! Het is hier nu, na een periode met 
veel regen, heerlijk lenteachtig geworden. Dat is ook te merken in 
het straatbeeld: veel mensen hier in de stad wonen vaak niet zo 
ruim en gaan daarom zoveel mogelijk naar buiten.  
 
Vanwege de huidige situatie konden Natalia en ik de afgelopen 
periode niet samenkomen met de huisgemeentes. We hopen in de 
toekomst elkaar buiten te ontmoeten, samen te bidden en de Bijbel 
te bestuderen. Telefonisch was er wel veel contact. Ook het gebed 
voor elkaar ging door. Was er ergens iets aan de hand? Dan belde 
Natalia iedereen op om te vragen om gebed. De laatste tijd zijn er 
nieuwe mensen bij gekomen. Corona heeft mensen aan het denken 
gezet en meerdere mensen hebben contact gezocht met de 
huisgemeenten. Een gebedspunt is de situatie van de vrouwen met 
een moslimachtergrond: meerderen van hen worden door hun 
man tegengehouden om contact te hebben met Christenen. 
 
De armoede in de dorpen was altijd al groot, maar is nu nog 
schrijnender. Veel mensen, ook onze broeders en zusters uit de 
dorpen, werken in het toerisme. Het afgelopen jaar hebben ze 
nauwelijks inkomsten gehad. Het ziet er naar uit dat ook dit jaar een 
moeilijk jaar wordt. Er komen waarschijnlijk minder toeristen en de 
horeca mag voorlopig nog niet op volle toeren draaien. We zijn 
daarom heel dankbaar voor de hulp vanuit Almelo. Daardoor 
konden veel gezinnen voedselpakketten ontvangen. 
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Financiën  
Vorig jaar hebben we bijna € 12.500,- mogen ontvangen! Hier zijn we heel dankbaar voor. Niet alleen aan onze 
trouwe donateurs, maar ook dankbaar aan onze God en Vader, die dit alles mogelijk maakt. Door de schrijnende 
situatie in Bulgarije, hebben we vorig jaar ruim € 11.500,- overgemaakt voor voedselpakketten. Hiermee kunnen 
we gezinnen helpen die door de Coronacrisis zonder vaste inkomsten zijn komen te zitten. Daarnaast hebben we 
voor andere projecten en ondersteuningen € 6.000,- overgemaakt. 
 
De eerste € 3.000,- van dit jaar is inmiddels ook alweer besteed, waarmee gezinnen in de regio geholpen worden 
met voedselpakketten. We hopen op uw blijvende betrokkenheid bij onze naasten in Bulgarije! 
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! 

Wat ons beweegt – Aangescherpte doelomschrijving stichting TRUD 
Stichting TRUD zet zich in om Gods liefde door te geven en te delen. We laten daarmee graag zien wie Jezus is. 
Het zichtbaar maken van deze liefde gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste zetten we ons in door de 
stichting ‘Samaritaanse Vrouwen’ te steunen. Vanuit hun christelijke overtuiging komen deze vrouwen in actie 
voor plaatselijke bewoners. Daarnaast biedt stichting TRUD humanitaire hulp in de vorm van kleinschalige, 
overzichtelijke projecten. Denk hierbij aan voedsel- en kledinghulp en kinder-sponsorprogramma’s. Kinderen 
krijgen op school een warme maaltijd en schoolbenodigdheden. Tot slot biedt stichting TRUD immateriële hulp.  

Online ontmoeting GZB  
Halverwege februari spraken we met de GZB over de visies die de GZB en TRUD hebben op de activiteiten in 
Bulgarije. Aan de ene kant om te bepalen waar we elkaar kunnen versterken en aan de andere kant om ‘dubbel’ 
werk te voorkomen. Het was een open en levendige ontmoeting. Mooi om te zien hoe we elkaar kunnen 
enthousiasmeren! 
 
Vanuit Nederland is TRUD voornamelijk op diaconaat gericht en ondersteunt Natalia in haar missie. De GZB levert 
juist een unieke bijdrage op theologisch inhoudelijk vlak binnen het werk van de Samaritaanse Vrouwen. Denk 
hierbij aan het onderwijzen en onderhouden van de theologische basis voor evangelisatie-activiteiten, het 
betrekken van de lokale kerken in het opzetten van conferenties en workshops/cursussen en het beschikbaar 
stellen van materiaal hiervoor. 

Overlijden moeder van Natalia 
Ander verdrietig nieuws komt van Natalia. In de ochtend van 13 april hoorden we dat Natalia's moeder die 
ochtend was overleden... Natalia had veel zorg om haar moeder en haar vader, beiden op leeftijd. De afgelopen 
maand verbleef Natalia voornamelijk in het huis van haar ouders in Kableshkovo. Haar moeder had al langere tijd 
een zwakke gezondheid en begon steeds slechter te eten en te drinken. De komende tijd blijft Natalia in 
Kableshkovo, om haar vader bij te staan. Daarnaast vragen de dochter van Natalia en haar gezin veel tijd en 
aandacht. We willen u/jullie vragen om gebed voor hen allemaal. 

Wilt u uw gegevens (naam, adres) vermelden bij uw donatie? Zo kunnen wij onze sponsors bedanken.  
Help mee om onze porto-kosten te drukken, door uw email-adres aan ons door te geven. 

Erelid Maarten Duiven overleden 
Eind vorig jaar overleed Maarten Duiven. Als oprichter heeft Maarten veel betekend voor Trud. Het begon 
allemaal met een vakantie naar Bulgarije, in 1990… Maarten is op 26 december 2020 overleden. We zijn dankbaar 
voor zijn leven en inspirerende inzet voor de mensen in Bulgarije. De volgende tekst stond op de kaart: ‘’Ik ben 
het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand.’’ 
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