
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste vrienden.                                                                                                                                        December 2012 
 
In de eerste plaats willen we jullie hartelijk bedanken voor de financiële steun. In Bulgarije zeggen ze dan  
“Blogadarja”, Bedankt. Met jullie financiële steun worden niet alleen mensen geholpen die in echte armoede leven, 
maar worden ook programma’s ontwikkeld om mensen te leren een positievere levenshouding te ontwikkelen. 
In september j.l. hebben Maarten en Mieke Duiven weer een werkbezoek gebracht aan Bulgarije. Ook deze reis heeft 
ons weer de bevestiging gegeven dat de energie en het geld dat we in de programma’s investeren, uitstekende 
resultaten opgeleverd. 
 

    Project Kinderen naar School 
 
Stichting TRUD sponsort nu 25 kinderen uit gezinnen waarvan de 
ouders langdurig werkloos zijn en moeten leven van een uitkering 
van € 50. Dit bedrag is niet eens genoeg om goede voeding te 
kopen. Daarom krijgt het sponsorkind elke dag goede voeding op 
school, n.l. ontbijt en een warme lunch. Verder krijgen de kinderen 
verplichte school- en sportkleding en schoenen. Ook krijgen ze het 
pakket schoolboeken, schriften, pennen, een rugzak enz. 
Voor 10 kinderen hebben we een overeenkomst gemaakt om 
gedurende hun hele lagere schooltijd, bij ongewijzigde 
omstandigheden, de kosten van hun naar school gaan, te betalen. 
Voor de andere 15 kinderen geldt dat we per jaar bekijken of we de 
sponsoring kunnen verlengen. 
We hebben een langdurig gesprek gehad met de directie en enkele 
leraressen van de school. Ook Natalya was hierbij aanwezig. Wat 

ons opviel was de enorme betrokkenheid van de school bij dit project.  De leraressen vertelden dat de kinderen in 
positieve zin waren veranderd. Ze voelden zich niet meer uitgesloten van de overige leerlingen. Hun schoolprestaties 
verbeteren per maand zichtbaar. Voor ons was dit fijn om te horen. Wij voelen ons gelukkig als het deze kinderen 
goed gaat. De directrice van de school merkte wel op dat ze zich zorgen maakt om de kinderen die heel goed kunnen 
leren. Deze kinderen verlaten na groep 7 de school en behoren dan naar het voortgezet onderwijs te gaan. De ouders 
kunnen dan de kosten niet betalen. Alleen de vervoerskosten naar de stad Burgas bedragen per schooljaar ± € 200. 
Omdat de ouders analfabeet zijn, zit er op termijn geen verbetering in hun situatie. Onze reactie hierop was dat we de 
kinderen graag zo lang mogelijk sponsoren om ze de kans te geven de lagere school af te maken. Wat kan is vooral 
afhankelijk van onze inkomsten. Voor dit belangrijke werk vragen we u opnieuw een bijdrage. Helpt U mee ? 
 
Samaritaanse Vrouwen 
                   Het werk van de Samaritaanse Vrouwen wordt  

gecoördineerd door Natalya Stoikova, Mieke 
ontmoette haar op een wereldcongres van Women 
Aglow in Praag. Tijdens die ontmoeting maakte ze 
een diepe indruk op Mieke. Tijdens ons volgende 
werkbezoek hebben we haar toen thuis opgezocht. 
Ze vertelde dat ze samen met enkele andere 
vrouwen bezig was om in een aantal straatarme 
bergdorpen missionair en diaconaal wilden gaan 
helpen. Deze vrouwen hebben gebeden om 
financiële hulp. Ook ontbrak het hen aan transport. 
In 1997 hebben we hen een auto kunnen aanbieden 

omdat er in Zwitserland iemand zich meldde die z’n auto gratis 
voor dit doel beschikbaar wilde stellen. 
Voorwaarde voor financiële hulp was dat ze eerst een stichting 
moesten oprichten. Na 2 jaar kon door een wonder de stichting       Maarten en de Samaritaanse Vrouwen             
worden opgericht.  
Door hun activiteiten in de dorpen kwam er steeds meer positief contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
en zijn er onder leiding van Natalya huisgemeenten gesticht.     
 
 
 



 
 
Stichting Trud/Bulgarije zet 
zich in om in een aantal 
dorpen de bittere armoede te 
helpen bestrijden. Het gaat 
met name om de Zigeuner- en 
de Turks/ Bulgaarse 
leefgemeenschappen.   
Culturen die door de 
Bulgaren niet worden 
geaccepteerd. 
Trud werkt in Bulgarije samen 
met de Stichting 
“Samaritaanse Vrouwen”. 
Beide organisaties werken 
puur op vrijwillige basis. 
Daarom hebben wij hele lage 
organisatiekosten. Van iedere 
Eurogift komt 94 Eurocent ten 
goede aan de projecten. 
Wilt u ook bijdragen om de 
nood van deze mensen te 
verlichten? Steun dan ons 
werk door een bedrag over te 
maken op één van onze 
bankrekeningen. 
Uw bijdrage is aftrekbaar 
voor de belasting omdat we 
zijn aangemerkt als een Anbi-
Stichting. 
 
 
Stichting Trud/Bulgarije staat 
ingeschreven bij de K.v.K. onder 
nummer 41030946. 
De boekhoudingen van St.Trud en 
St. Samaritaanse Vrouwen worden 
jaarlijks gecontroleerd door een 
accountant. 
 
 
 
 
 
 
         Anbi-nr.50195 

Bezoek aan  huisgemeenten 
We ondersteunen nu een tiental 
Christelijke huisgemeenten in 
diverse dorpen. De huisgemeenten 
groeien en hebben een zeer 
positieve invloed in de 
dorpsgemeenschappen. De 
burgemeester van het dorp Medovo 
vertelde ons dat hij blij was met het 
ontstaan van de huisgemeenten. 
Ook hij merkte dat er een betere 
mentaliteit in zijn dorp was gekomen. 
Regelmatig komen andere dorpsbewoners nieuwsgierig naar de 
huisgemeenten om te horen wat daar wordt gezegd. Sommigen blijven dan 
komen. Tijdens ons bezoek in Medovo werden 17 mensen gedoopt. Een hele 
belevenis. Ook organiseren ze openlucht diensten, waar veel belangstelling 
voor is. 
We hebben een aantal gezinnen bezocht die in diepe armoede leven. We 
hebben voornamelijk een luisterend oor gehad. De mensen zijn vaak 
afgesloten van energie en koken op een houtvuur. In de winter is het in hun 
huis bijna net zo koud als buiten. Voor deze mensen is het vinden van werk 
bijna onmogelijk omdat ze analfabeet zijn. Het is bijzonder triest om hun 
verhalen aan te horen en te zien hoe ze moeten leven. De moeder van een 
gezin met 4 kinderen vertelde dat ze 6 jaar in een paardenstal hebben geleefd. 
Allen zijn dankbaar dat Natalya en de andere Samaritaanse Vrouwen in hun 
leven zijn gekomen. Zij hebben hun leven weer hoop gegeven.  
Voedselhulp   
Vanuit de huisgemeenten worden mensen die hulp 
nodig hebben ook daadwerkelijk geholpen. Dan 
gaat het vaak om voedsel of medicijnen. 
De Samaritaanse Vrouwen financieren de hulp 
dankzij uw giften aan TRUD. 
Al een aantal jaren krijgen gezinnen met Kerst een 
voedselpakket. Samen met de huisgemeenten 
zorgen de Samaritaanse Vrouwen voor de inhoud 
en de verdeling van de pakketten. Dit wordt in de dorpen zeer gewaardeerd. 
Uit ervaring en controle van hun boekhouding weten we dat deze Vrouwen 
100% betrouwbaar zijn!. 
Hulptransport met kleding, schoenen en overige materialen. 
Jan van der Klis heeft in juli weer een hulptransport verzorgd naar Bulgarije.  

              
Als Trud/Nederland zijn we dankbaar 
voor de inzet van alle vrijwillige 
medewerkers en de giften van de 
sponsoren. We zijn een kleine stichting 
die trouw is in haar hulp aan de naaste. 
Dit is wat we samen mogelijk maken. 

Deze rondzendbrief is te beperkt voor een verslag van alle ontmoetingen met oude bekenden en nieuwe contacten.     
 
Voor 2013 vragen wij een gift voor de volgende projecten: 

1. Voor het kledingtransport van Jan van der Klis : Samaritaanse Vrouwen   €   2.000 
2. Voor sponsoring van de 25 schoolkinderen:       €   4.000 
3. Voor de 150 kerstpakketten die door de Samaritaanse Vrouwen worden uitgedeeld: €   3.000 
4. Voor het diaconale werk van de Samaritaanse Vrouwen in de 10 dorpen:   €   2.500  

      5.   Voor de organisatie van een congres voor alle 10 dorpen: Samaritaanse Vrouwen €   1.000 
Wij sturen u één keer per jaar een rondzendbrief met het verzoek om een bijdrage voor onze medemensen 
die onze hulp niet kunnen missen. Geef daarom a.u.b. gul. De mensen zullen u dankbaar zijn. Wij danken 
God dat we dit werk mogen doen. 
     Namens het bestuur van Stichting Trud/Bulgarije, 
        Maarten Duiven, voorzitter 
 
                 
Het bestuur van St.Trud/Bulgarije wenst U fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 


