
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 

December 2013 
 
Beste vrienden.                                                                                                  
De bijgaande acceptgiro is nog in de Nederlandse uitvoering zoals u die al jaren kent. Na 1 februari 2014 kan deze 
acceptgiro niet meer worden gebruikt. U dient dan de Europese uitvoering te gebruiken met de volgende 
bank/gironummers: NL98RABO0301380880 of NL85INGB0000275522. 
 
Zowel de directie van de school als het bestuur van de Samaritaanse Vrouwen bedanken alle mensen in Nederland uit 
het diepst van hun hart die de Stichting TRUD/Bulgarije ondersteunen. Door uw hulp is het leven in de 10 dorpen 
verbeterd.                                                              Project Kinderen naar School 

De directrice van de school, Maria Janeva geeft ons het volgende 
verslag: 
Aan het eind van het schooljaar hadden ze allemaal goede 
resultaten. Al het schoolmateriaal dat ze van TRUD hebben 
ontvangen, wordt netjes gebruikt. Ook komen ze keurig gekleed op 
school dankzij TRUD. Na het eerste schooljaar kunnen nu alle 
kinderen lezen en schrijven. Ze bezoeken op eigen initiatief de 
schoolbibliotheek om boeken te lezen. Ze zijn gretig om resultaat te 
boeken. Ze beseffen dat het om hun eigen toekomst gaat. We zijn 
blij dat de kinderen de hele dag op school zijn zodat we ze extra bij 
kunnen leren. Geen van de ouders van deze kinderen kan lezen of 
schrijven omdat ze in hun leven nooit de kansen hebben gekregen 
die hun kinderen nu wel krijgen. Voor de ouders is dit een 
Godswonder. Ze zijn God dankbaar dat Hij TRUD op hun weg heeft 

gebracht. Toch maakt de directrice zich zorgen omdat diverse kinderen na de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs zouden moeten. Geen van de ouders zal instaat zijn om de kosten te betalen. Misschien zorgt God ook dan 
voor een oplossing. 
Aanvulling van TRUD: Vele jaren hebben wij ons ingezet om verstandelijk gehandicapte kinderen die in  tehuizen 
wonen,  een betere verzorging te geven. Zij hadden weinig toekomst verwachting. De huidige 25 kinderen die nu 
onderwijs genieten zijn gezond en zij hebben wel een toekomstverwachting. We zijn dankbaar dat we hen kunnen 
helpen met uw steun. 
 
Samaritaanse Vrouwen 
                  Helaas is dit jaar Zlatka, één van de Samaritaanse Vrouwen, overleden. Zij was een sterke steunpilaar in 

het team van de Samaritaanse Vrouwen. Ze was sterk in haar vertrouwen op God. De Vrouwen en de 
leiding van de huisgemeenten zetten zich in om de mensen in de 10 dorpen te helpen als ze in nood 
verkeren. Natalya wordt regelmatig gebeld om naar de dorpen te komen i.v.m. problemen. Onderweg bidt 
ze God om haar te helpen de problemen op te lossen. 
Problemen worden vaak veroorzaakt omdat veel 
moslims en zigeuners ontdekken dat als mensen zich 
hebben bekeerd tot Jezus en bij de huisgemeenten 
komen, ze daar liefdevol met elkaar omgaan. Bij hen is 
ruzie aan de orde van de dag. Jaloersheid speelt 
waarschijnlijk een grote rol. Gelukkig weet Natalya 
meestal de rust weer te herstellen. Bulgarije is het 

armste land van Europa. De armoede in de 10 dorpen is zeer 
groot. Natalya moet dan ook dikwijls in actie komen om gezinnen 
te helpen met voedsel, medicijnen enz. Door de grote armoede 
zijn de mensen niet instaat om een ziektekostenverzekering af te 
sluiten. Daardoor leven ze in een onzekere wereld. Gelukkig 
kunnen we deze arme mensen helpen dankzij uw hulp.     

                                                                                                 
                                                                        woning van een zigeunergezin 
 
 
De huisgemeenten 
Doordat er zoveel mensen de zondagsdiensten bezochten en de ruimte te klein werd, 
hebben 2 huisgemeenten nu de beschikking over een eigen kerkruimte. Zie foto’s. 
Deze kerkruimten hebben de mannen van de huisgemeenten zelf opgeknapt. 



                                                          
                                                        De materialen zijn door enkele mensen gratis ter beschikking gesteld. 
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 projekten. 
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 

In Medovo is door ons een grote 
stacaravan geplaatst. Iedere 
Zondag worden hier 2 
kerkdiensten gehouden. In 3 
huisgemeenten is een 
dankdienst gehouden om God te 
danken voor Zijn hulp en Zegen. 
Natalya is met 5 jongeren op 
uitnodiging naar een 
jeugdconferentie gegaan in 
Varna.Deze jongeren waren in 
hun tienertijd zeer actief in hun 
huisgemeente. Toen ze wat 
ouder werden trok de wereld hen 
weg bij de huisgemeente. Inmiddels zijn velen volwassen geworden en 
getrouwd. Eén van deze jongeren kreeg een ernstig motorongeluk. Na zijn 
genezing zocht hij God weer op, trouwde en speelt nu iedere zondag pian o 
tijdens de diensten. Voor deze piano heeft de gemeente dikwijls gebeden. Een 
vrachtwagenchauffeur uit het dorp kreeg in Duitsland deze 2e hands piano 
aangeboden. Nam hem mee en vertelde dit in het dorp. Toen hij hoorde dat de 
huisgemeente in Medovo een piano nodig had heeft hij hem daar afgeleverd. 
Een Gods Wonder. Inmiddels zijn alle jong volwassenen weer teruggekeerd in 
de huisgemeente. 
Voedselhulp   
In de kersttijd van 2012 zijn er weer 150 voedselpakketten uitgereikt aan de 
armste gezinnen. De organisatie was in handen van de Samaritaanse 
Vrouwen en de huisgemeenten. Natalya en iemand uit de betreffende 
huisgemeente bezochten een dag na de uitreiking de gezinnen om uit te 
leggen waarom ze het voedselpakket kregen in de Kersttijd. De pakketten 
werden uitgereikt aan zowel leden van de huisgemeente als niet- leden. Grote 
armoede was het criterium voor de uitreiking. In Bulgarije zelf is weinig 
aandacht voor armoede. Nu ervaren ze de liefde van de huisgemeenten. 
Hulptransport met kleding, schoenen en overige materialen. 
Jan van der Klis heeft in juli weer een 
hulptransport verzorgd naar de 10 dorpen in 
Bulgarije. Samen met de Samaritaanse 
Vrouwen heeft hij de hulpgoederen uitgedeeld 
aan de arme gezinnen uit deze 10 dorpen. De 
armoede in de gezinnen is enorm. Het bestuur 
van TRUD is blij dat Jan lid is geworden van 
het bestuur. Al 12 jaar verzorgt hij de 
hulptransporten naar Bulgarije. Hij kent het 
hele gebied waar TRUD hulp verleent.  

              
Trud/Nederland is 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. 

 
Voor 2014 vragen wij een gift voor de volgende projekten: 

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 voedselpakketten die door de Samaritaanse Vrouwen worden uitgedeeld: €   2.000 
4. Voor het diakonale werk van de Samaritaanse Vrouwen in de 10 dorpen:   €   2.500  

       
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. Doordat de belastingdienst een nieuwe voorwaarde heeft gesteld, namelijk het hebben van een eigen 
website, kunt u daar meer leze over het werk van Stichting Trud. 
     Namens het bestuur van Stichting TRUD/Bulgarije, 
        Maarten Duiven, voorzitter 
        
Het bestuur van St.Trud/Bulgarije wenst U fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2014 


