
  

 
BULGARIA: here we come 
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Coronatijd. 

Een jaar niet naar 
Bulgarije betekent niet 
dat het een verloren jaar 
was. Heel positief dat we 
meer tijd hebben mogen 
besteden aan gezin en 
familie. En in en rondom 
het huis hebben we van 
alles kunnen doen.  

We hebben de tijd ook 
mogen gebruiken voor 
nieuwe contacten in de 
buurt en voor het vinden 
van een geestelijk huis. 
Dat hebben we gevonden 
in Rafael Arnhem: de 
goede contacten met 
Rafael Den Bosch hebben 
we mogen voortzetten en 
binnen Rafael Nederland 
hebben we nog steeds 
bijzondere  en kostbare 
vrienden en contacten. 

 

 

Bulgarije is niet uit ons 
hart geraakt en we 
hebben veel contacten 
onderhouden: lang leve 
social media. 

HOE STAAN WE ER VOOR EN IN? 
Wat een terminologie we toch gebruiken: landen zijn rood, oranje, geel of 

groen. Als een caleidoscoop veranderen de kleuren door het schudden en 

opschudden van de coronacijfers. Onduidelijk wie schudt of opschudt: 

soms lijkt een willekeurige voorbijganger het spectrum te kunnen 

veranderen. 

Nu dat europese kleurenpallet een beetje stabiliseert en overwegend geel 

lijkt te worden, weten we dat het reizen naar Bulgarije voor ons weer 

mogelijk wordt. We zijn prima bereid om risico’s te nemen, maar 

traumatische herinneringen aan de grenzen met intimiderende douaniers 

hebben ons wel voorzichtig gemaakt. Een schril contrast is er met tal van 

Bulgaarse vrienden die vrij als een vogeltje de grenzen passeren naar 

Nederland zonder enige controle, om hier te komen werken, soms onder 

erg vogelvrije omstandigheden. Waar wij niet naar Bulgarije konden, kwam 

Bulgarije naar ons: Gods humor. Waar we kunnen, zien we naar hen om.   

Beiden gevaccineerd zijnde, zien we uit naar het waarmaken van de 

politieke belofte dat er binnenkort een europees vaccinatiepaspoort komt. 

Komt hopelijk in het zicht: (k)omtzigt komt raad.  Zodra de app 

beschikbaar komt zijn we weg. We zijn er klaar voor. 

WAT ZIJN DE PLANNEN? 
 

 

Als er iets is wat we altijd moeilijk vonden en nog vinden is de 

vraag: wat gaan jullie doen? 

Doen is voor ons namelijk de uitkomst van wat in ons hart zit voor 

Bulgarije, wat God ons geeft en waar de mensen in Bulgarije 

behoefte aan hebben. 

In ons hart zit liefde voor mensen (niet alleen voor bulgaren!!!), 

speciaal voor Roma’s en in het bijzonder jonge mensen. God geeft 

ons de moed om te gaan, moed om te be-moed-igen en om geven 

nooit moe te worden. Wie de Here verwachten..... etcetera (Jesaja 

40:31).  

Daarnaast geeft God mensen om ons heen (om mee samen te 

werken) en gelukkig ook mensen, kerken en organisaties die ons op 

allerlei manieren ondersteunen.  

 

  



Helaas is een belangrijke 
contactpersoon in 
Bulgarije tijdelijk 
uitgevallen wegens burn-
out. Dat betekent dat we 
ter plekke en ad hoc wat 
meer zullen moeten 
organiseren. We hebben 
genoeg contacten om dat 
voor dit jaar te 
ondervangen. We wensen 
hem en zijn gezin alle 
sterkte. Hij is pastor van 
een kerk in Nova Zagora: 
we gaan de kerk extra 
ondersteuning geven. 

We verzorgen al jaren   
winter-voedsel-pakketten 
en hopen dat ook dit jaar 
weer te kunnen doen. 

Zolang het mogelijk en 
nodig is blijven we 
tweede-hands goederen 
(met name kleding en 
schoeisel) verzamelen en 
naar Bulgarije vervoeren 
voor de Roma-dorpen. 
Rafael Den Bosch is daarin 
de grootste sponsor en 
organisator 

 
Link naar video: 
  
https://youtu.be/q8XzRPxBZJU 
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Vervolg WAT ZIJN DE PLANNEN? 
 

Natuurlijk is de opsomming wat God geeft, te beperkt. God geeft alles wat 

nodig is en we zijn daar ontzettend dankbaar voor. Wat te denken van 

gezondheid, genade, geduld, inzicht, talenten en vaardigheden? 

Als laatste voor de plannen, resteert waar de mensen behoefte aan 

hebben. Daar is feitelijk voor ons maar één antwoord op: Zilver en goud 

heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik je (Handelingen 3:6a). 

Kerken hebben bemoediging nodig: we bezoeken Bulgaarse en Roma-

kerken en onderwijzen, spreken, nodigen ze uit om samen te eten en zijn 

deel van de kerk en hun activiteiten. 

We organiseren samen met Bulgaarse (en Roma-) jongeren een 

jongerenkamp voor ongeveer 35 jongeren. We moeten afwachten of de 

“normale” accomodatie beschikbaar is: zonodig komen we met meerdere 

kleine groepen samen in een soort kerkhotel, waar we met ongeveer 12 

kunnen samenkomen. Discipelschap, mede met onderwijs over Gods 

Vaderhart, zal het thema zijn.  

Het doel van het jongerenkamp is integratie tussen Bulgaren en Romas, 

christen-zijn toepassen in het dagelijks leven en een tijd bieden van 

ontspanning uit het dagelijks dorpsleven.     

Discriminatie van Romas is een hot item in Bulgarije. Binnen de 

gemeenschap van Romas heerst een strenge familiecultuur. Ontwikkeling 

en ontplooiing van meisjes wordt gezien als onnodig: ze moeten kinderen 

krijgen, in het dorp blijven, oma worden, grijze haren en rotte tanden 

krijgen en begraven worden buiten het dorp. Een beetje banaal, maar dat 

is een hoofdlijn.  

Wij bieden een aantal groepen jonge meisjes in ons huisje in Popovtsi de 

mogelijkheid van Engelse les. Een groep van 6 tot 8 komen een week 

lang dag en nacht bij ons, leven met ons en een Bulgaarse onderwijzeres 

geeft hen een aantal uren per dag onderwijs. De rest van de tijd spreken 

we met hen, spreken over Gods Plan, geven bijbelstudie, leren hen 

tafelmanieren, laten hen helpen met boodschappen doen, bidden met hen 

en bieden ontspanning: film, zwemmen, shoppen. Daarmee leren we hen 

dat de wereld groter is dan hun dorp, rusten hen toe voor een eventueel 

baantje in de horeca of winkel doordat ze een beetje Engels kennen. Maar 

bovenal laten we Gods liefde voor hen zien. 

TENSLOTTE  
 

D.V. gaan we begin juli naar Bulgarije. 

We hopen dat de mensen, kerken en organisaties ons blijven steunen. 

Bemoediging, gebed, aandacht. Natuurlijk is sponsoring belangrijk en we 

danken al degenen die dat deden en doen en willen doen.  

We hebben een videootje gemaakt dat te zien is op de site van Rafael Den 

Bosch onder het kopje Bulgarije. Daar kunt u zich inschrijven voor de 

nieuwsbrief die vanuit Bulgarije geregeld zal verschijnen. 

U kunt zich ook laten inschrijven voor de nieuwsbrief (als u dat nog niet 

gedaan heeft) door een email te sturen naar albertvanbrunschot@live.nl 
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