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December 2014   R O N D Z E N D B R I E
Beste vrienden.                                                                                                 
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 

80% slagen. Wie niet slaagt gaat door naar de 8e klas. Weinig kinderen zullen naar het voorgezet onderwijs gaan 
omdat de ouders de kosten niet kunnen betalen. M
helpen.                   
Hulptransport Bulgarije  
In juli 2014 is Jan van der Klis weer met hulpgoederen voor de armste gezinnen in de dorpen van de provin
geweest. Jan heeft samen met zijn vrouw Herma
huisgemeenten bezocht en hier ook samenkomsten gehouden. Hierna werd de kleding en wat leuks voor de 
kinderen uitgedeeld. Samen met pastor D
nieuw leven met GOD te beginnen. Ook  hebben 
en ook hier met kleding en andere hulpgoederen
dit jaar weer een hulp en zegen zijn! Om dit werk voort te zetten blijven uw giften dringend nodig. 
Jongerenconferentie in Kableskovo. 
Op 18-10-2014 heeft de Stichting Samaritaanse Vrouwen een 
speciale ééndaagse conferentie georganiseerd voor jongeren 
van de huisgemeenten in de dorpen. De conferentie werd 
gehouden in Kableskovo en trok grote belangstelling van 50 
jongeren. 
De onderwerpen waren; Hoe ga je met elkaar om in de familie? 
Hoe ga je met elkaar om in je huwelijk? Wat zegt de bijbel over 
huwelijk en samenleven.  Deze bespreking 
zegenrijk effect bij de jongeren, die hierdoor duidelijk gingen 
nadenken en tot nieuwe inzichten kwamen
deze conferentie waren zeker goed besteed
God doet nog wonderen! 
In de samenkomst van de huisgemeente in Dabnic hoorden we van een zeer opmerkelijk wonder. 
een 6 jarig meisje, dat haar oma bezocht in het ziekenhuis. Haar oma lag in coma en toen het meisje dat merkte ging 
ze hardop en dringend voor haar oma bidden. Terwijl ze de hand van haar oma vasthield bleef ze maar bidden. 
Intussen kwam het doktersteam binnen en hoorde het meisje hardop en dringend voor haar bidden. Ze werden allen 
tot tranen toe bewogen door dit kinderlijk
Oma kwam weer bij, haar ogen gingen weer openen ze herstelde. Het doktersteam noemde het een Godswonder.
Zo werkt God ook nu nog in Bulgarije. Hij verhoort wie vol kinderlijk vertrouwen bid
 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
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R O N D Z E N D B R I E F 
Beste vrienden.                                                                                                  
Zowel de directie van de school als het bestuur van de Samaritaanse Vrouwen bedanken alle mensen in Nederland 

e Stichting TRUD/Bulgarije ondersteunen. Door uw hulp is het leven in de 10 dorpen 
verbeterd.                                                                 

Maarten en Mieke hebben tijdens hun werkbezoek
een gesprek gehad met de directrice  van de school en enkele docenten. 
Wat ons opviel was het toezicht dat ze uitvoeren op de 
van de ouders. Dit jaar zijn er vier kinderen uit de sponsering ge
de ouders het zelf weer konden betalen. Ze hadden namelijk werk 
gevonden. Er zijn inmiddels vier nieuwe kinderen
aan de sponsoring toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben de sponsor
het weer uitstekend gedaan. In september  zijn ze naar de 5e klas gegaan
Over 2 jaar moeten ze examen doen. Slagen ze, dan kunnen ze 
doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Volgens de docenten zal zeker 

80% slagen. Wie niet slaagt gaat door naar de 8e klas. Weinig kinderen zullen naar het voorgezet onderwijs gaan 
de kosten niet kunnen betalen. Misschien komt er toch nog een mogelijkheid dat wij hen kunnen 

In juli 2014 is Jan van der Klis weer met hulpgoederen voor de armste gezinnen in de dorpen van de provin
. Jan heeft samen met zijn vrouw Herma en Natalia en Zika van de Samaritaanse

samenkomsten gehouden. Hierna werd de kleding en wat leuks voor de 
kinderen uitgedeeld. Samen met pastor Dimo heeft Jan vijf jongeren uit de gemeente Medovo mogen dopen om een 
nieuw leven met GOD te beginnen. Ook  hebben Jan en Herma  de Turks-Christelijke gemeente van Rudnik bezocht 

goederen gebracht. Zo mochten ze voor veel arme mensen en kinderen ook 
Om dit werk voort te zetten blijven uw giften dringend nodig. 

2014 heeft de Stichting Samaritaanse Vrouwen een 
conferentie georganiseerd voor jongeren 

van de huisgemeenten in de dorpen. De conferentie werd 
gehouden in Kableskovo en trok grote belangstelling van 50 

De onderwerpen waren; Hoe ga je met elkaar om in de familie? 
Wat zegt de bijbel over 

Deze bespreking had een groot 
zegenrijk effect bij de jongeren, die hierdoor duidelijk gingen 

kwamen. Dus de kosten van 
deze conferentie waren zeker goed besteed geld.  

In de samenkomst van de huisgemeente in Dabnic hoorden we van een zeer opmerkelijk wonder. 
een 6 jarig meisje, dat haar oma bezocht in het ziekenhuis. Haar oma lag in coma en toen het meisje dat merkte ging 

rdop en dringend voor haar oma bidden. Terwijl ze de hand van haar oma vasthield bleef ze maar bidden. 
Intussen kwam het doktersteam binnen en hoorde het meisje hardop en dringend voor haar bidden. Ze werden allen 
tot tranen toe bewogen door dit kinderlijk oprecht gebed. En … God verhoorde dit gebed. Het wonder gebeurde. 
Oma kwam weer bij, haar ogen gingen weer openen ze herstelde. Het doktersteam noemde het een Godswonder.
Zo werkt God ook nu nog in Bulgarije. Hij verhoort wie vol kinderlijk vertrouwen biddend van Hem afhankelijk zijn!

ij 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

0546 - 434006 
NL98 RABO  0301 3808 80 
NL085 INGB 0000 2755 22 

Zowel de directie van de school als het bestuur van de Samaritaanse Vrouwen bedanken alle mensen in Nederland 
e Stichting TRUD/Bulgarije ondersteunen. Door uw hulp is het leven in de 10 dorpen 

Maarten en Mieke hebben tijdens hun werkbezoek in juni j.l., twee maal 
van de school en enkele docenten. 

Wat ons opviel was het toezicht dat ze uitvoeren op de omstandigheden 
er vier kinderen uit de sponsering gegaan omdat 

e hadden namelijk werk 
vier nieuwe kinderen, uit heel arme gezinnen, 

toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben de sponsor-kids 
het weer uitstekend gedaan. In september  zijn ze naar de 5e klas gegaan. 

en ze examen doen. Slagen ze, dan kunnen ze 
doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Volgens de docenten zal zeker 

80% slagen. Wie niet slaagt gaat door naar de 8e klas. Weinig kinderen zullen naar het voorgezet onderwijs gaan 
mogelijkheid dat wij hen kunnen 

In juli 2014 is Jan van der Klis weer met hulpgoederen voor de armste gezinnen in de dorpen van de provincie Burgas 
ritaanse Vrouwen, de diverse 

samenkomsten gehouden. Hierna werd de kleding en wat leuks voor de 
imo heeft Jan vijf jongeren uit de gemeente Medovo mogen dopen om een 

Christelijke gemeente van Rudnik bezocht 
eel arme mensen en kinderen ook 

Om dit werk voort te zetten blijven uw giften dringend nodig.  

In de samenkomst van de huisgemeente in Dabnic hoorden we van een zeer opmerkelijk wonder.  We hoorden van 
een 6 jarig meisje, dat haar oma bezocht in het ziekenhuis. Haar oma lag in coma en toen het meisje dat merkte ging 

rdop en dringend voor haar oma bidden. Terwijl ze de hand van haar oma vasthield bleef ze maar bidden. 
Intussen kwam het doktersteam binnen en hoorde het meisje hardop en dringend voor haar bidden. Ze werden allen 

oprecht gebed. En … God verhoorde dit gebed. Het wonder gebeurde. 
Oma kwam weer bij, haar ogen gingen weer openen ze herstelde. Het doktersteam noemde het een Godswonder. 

dend van Hem afhankelijk zijn! 
ij 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. 
Voedselhulp 
Wij ontvingen van de Samaritaanse Vrouwen een verslag van de uitreiking van de 150 voedselpakketten.                                                                                           
Deze 150 pakketten werden uitgereikt aan de armste 
gezinnen in de dorpen. Het was voor ons onvoorstelbaar 
wat onze God in de gezinnen heeft gedaan. We vertellen u 
een verhaal die wij tijdens de uitreiking meemaakten. 
We kwamen in een gezin waarvan de vader wegens ziekte 
altijd in bed ligt en een zoon heeft zonder hand. Ook zijn 
er nog 3 kleine kinderen in dit gezin. De grootouders 
wonen ook bij dit gezin. Niemand heeft er werk Het hele 
gezin inclusief de grootouders, leven van het pensioen van 
de grootvader. De 7 mensen leven van 140 leva = € 70 per 
maand. U kunt zich voorstellen hoe dankbaar ze waren, 
mede omdat de kinderen al 2 dagen geen eten hadden gekregen. De grootmoeder hief haar handen naar de hemel 
en riep: Heer, wij danken u! en de ouders en grootouders begonnen uit dankbaarheid te huilen. 
Een ander gezin: Een jong gezin met 2 kleine kinderen, 2 en 3 jaar oud. Ze waren geen christen. Het inkomen van de 
vader was precies genoeg om de huur te betalen. Toen ze het voedselpakket kregen zei de man: Tot nu toe had 
niemand hen geholpen, zelfs hun ouders niet. Dit is een wonder van God. Daarna begon de vrouw tot God te bidden 
en verlangen ze om naar de christelijke huisgemeente te gaan. Dit is een wonder van God ! 
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. 
Afscheid Maarten en Mieke. 
In juni j.l. hebben Maarten en Mieke een werkbezoek gebracht naar Bulgarije. Dit was tevens hun afscheidsbezoek. 
Maarten is vanwege zijn gezondheidstoestand en zijn leeftijd (80 jaar), niet meer in staat om dit soort bezoeken uit 
te voeren. Gelukkig heeft hij een hele goede opvolger. Jan van der Klis die al 13 jaar de hulptransporten naar de 
dorpen heeft verzorgd, gaat deze taak van Maarten overnemen. Hij kent iedereen en hij en zijn vrouw Herma zijn 
zeer actief in de huisgemeenten. Jan verzorgt ook de doopdiensten samen met de pastor. Het was voor Maarten en 
Mieke een zeer emotioneel afscheidsbezoek. Zij hebben diverse instellingen bezocht zoals scholen, ziekenhuizen, 
gehandicapte kindertehuizen, opvangtehuizen voor kinderen in nood, waar we in de afgelopen 24 jaar  hulp hebben 
verleend. 
Het was duidelijk zichtbaar dat onze hulp een goed resultaat heeft gehad. We danken God dat we 24 jaar in staat 
waren om deze hulp uit te voeren mede dankzij de ondersteuning van onze sponsors. 
De Samaritaanse Vrouwen en de Huisgemeenten 
Door de sterke groei van de huisgemeenten, hebben de Samaritaanse Vrouwen veel werk veel extra werk gekregen. 
De nieuwe bezoekers die worden bezocht, zoals de zigeuners en moslims, moeten zich vanuit  hun eigen cultuur 
aanpassen aan christelijke levensstijl in de huisgemeenten. Regelmatig wordt Natalya gevraagd in de gezinnen te 
komen om problemen op te lossen. Het kost veel tijd en energie om wederzijds begrip gestalte te geven. Daarom 
organiseren de Samaritaanse Vrouwen bijeenkomsten voor alle huisgemeenten om via gesprekken de christelijke 
regels in de huisgemeenten duidelijk te maken. Dit heeft een positief resultaat tot gevolg. 
Voor 2015 vragen wij een gift voor de volgende projekten: 
1. Voor het kledingtransport van Jan van der Klis : Samaritaanse Vrouwen  €   1.600 
2. Voor sponsoring van de 25 schoolkinderen: inclusief ontbijt en lunch op school €   3.000 
 3. Voor de voedselpakketten die door de Samaritaanse Vrouwen worden uitgedeeld: €   3.000 
4. Voor het diaconale werk van de Samaritaanse Vrouwen in de 10 dorpen:   €   2.500 

                                                                                                                 
Anbi-nummer 50195  
     Namens het bestuur van Stichting TRUD/Bulgarije, 
        Maarten Duiven, voorzitter 

          
                           

    
Het bestuur van St.Trud/Bulgarije wenst U fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2015 


