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Voorwoord van de voorzitter. 

 

Ridderkerk, 4 augustus 2011. 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over het jaar 2010 aan. 

In dit jaarverslag proberen wij u een beeld te schetsen van de ondersteuning die “Stichting 

Tabitha” geeft aan haar projecten in de Oost-Europese landen Roemenië en de Oekraïne en in het 

bijzonder van de activiteiten in 2010. Naast de wijze van ondersteuning leggen wij ook 

verantwoording af van de wijze waarop de stichting haar financiën besteedt. 

Zoals elk jaar zijn er ook in het voor- en najaar van 2010 weer reizen naar Oost-Europa gemaakt. 

Tijdens elke reis is er naast bestuursleden ook bij elke reis een gast mee geweest. Dit met de 

bedoeling onze donateurs ook de mogelijkheid te geven om onze projecten direct te kunnen 

bezoeken. 

Wij hopen dat u het verslag met genoegen zult lezen en u daarbij in woord en beeld een indruk 

kunt krijgen van de activiteiten van de Stichting in Oost-Europa  en van de wijze waarop zij in 

Nederland, en in het bijzonder in het Ridderkerkse haar activiteiten ontplooit. 

Na onze goede GOD zeggen wij u mede namens onze broeders en zusters in Roemenië en de 

Oekraïne hartelijk danken voor uw steun en vragen uw blijvende voorbede om ZIJN Zegen over 

ons werk. 

Voorzitter van “Stichting Tabitha” 

 

 

A. Lagendijk. 
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Algemeen beleid van Stichting Tabitha 

 

Van het bestuur 

Binnen het bestuur van Stichting Tabitha leeft de voorkeur dat het bestuur bestaat uit een 

evenredig deel bestuursleden vanuit de Hervormde Wijkgemeenten binnen de PKN in 

Ridderkerk. In 2010 bestond het bestuur uit 4 leden namens de wijk Singelkerk, 2 leden namens 

de wijk Wilhelminakerk en 1 lid namens de wijk Drievliet/Oostendam. 

In augustus 2010 heeft Marieke van Beuzekom, beheer secretariaat, aangegeven met haar 

bestuursfunctie te willen stoppen in verband met een te volgen opleiding in haar werkomgeving. 

Met spijt, maar ook met begrip, hebben de andere bestuursleden dit aanvaard, echter met het 

verzoek terug te keren in het bestuur zodra dit voor haar mogelijk leek. 

Het secretariaat is per september in beheer gekomen bij Jan de Vries. 

Het bestuur is i.v.m. het aftreden van Marieke op zoek gegaan naar een andere kandidaat. Omdat 

wijk Drievliet/Oostendam slechts met 1 persoon was vertegenwoordigd, is de voorkeur 

uitgesproken, zo mogelijk, iemand uit Oostendam warm te maken voor een functie in het 

bestuur. 

Er is daarom bij de Kerkenraad/Diaconie van wijk Drievliet/Oostendam de vraag neergelegd of 

zij een persoon zouden kunnen vinden die bereid was plaats te nemen in het bestuur van de 

Stichting. In november is een eerste contact geweest met mevr. Ingeborg van Ingen. Met haar 

hebben wij de afspraak gemaakt dat zij eerst wat kennis kon nemen van het werk van de 

Stichting en dat zij daarna een vergadering van het bestuur zou bijwonen om in te kunnen 

schatten of zij zich kon vinden in het werk binnen het bestuur van de Stichting. Wij hopen op een 

goede kennismaking en spreken de wens uit dat zij toe zal willen treden tot het bestuur. 

Rond deze tijd is Marieke van Beuzekom tot de conclusie gekomen dat zij wat meer tijd over 

heeft dan eerder gedacht. Omdat Tabitha haar zeer na aan het hart ligt en de contacten zijn 

gebleven, wordt zij weer in het bestuur opgenomen met een gereduceerde taak zolang dat nodig 

is voor haar studie. 

Mogelijk is het vrouwelijk deel van onze ondersteunende kerkelijke gemeenten volgend jaar 

ruimer vertegenwoordigd in het bestuur.  

 

Algemeen beleid 

Het laatst actieve beleidsplan van de Stichting bestreek de jaren 2005 – 2008. Door diverse 

ontwikkelingen in Roemenië en Oekraïne en tevens het begin van de wereldwijde economische 

crisis is in 2009 het bestaande beleidsplan met 2 jaar verlengd, dus tot 2010. 

In 2010 is een begin gemaakt met een nieuw beleidsplan, waar het de financiën betreft. Wij 

hopen dit begin 2011 vast te stellen. 

Dit nieuwe (financiële) plan is mede voortgekomen uit een bezoek van enkele leden van CE-

Roemenië in augustus. Uit het gesprek tijdens dit bezoek bleek dat de economische crisis in 

grote delen van Roemenië een dusdanige vorm heeft aangenomen dat de verkoop in de 

kledingwinkels volledig is ingezakt, waardoor men in de kindertehuizen de salarissen niet of 

nauwelijks kon uit betalen omdat deze tehuizen worden gefinancierd door de opbrengst van de  
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winkels. Door deze financiële problemen heeft men besloten één winkel te sluiten. Grote 

problemen dus bij onze medechristenen in Roemenië. 

Ook in Oekraïne, bij de bouw van delen van de school, zijn er zorgen. Er zijn ontwikkelingen, 

opgelegd door de staat, die niet binnen de afspraken passen die wij met de directie van de school 

hebben gemaakt. 

Wij zullen onze afspraken nakomen maar voorlopig geen extra geld uittrekken voor 

uitbreidingen aan de school die buiten onze afspraken vallen. 

 

Kleding 

Wekelijks wordt er kleding opgehaald door fa. v.d. Hoek en aangevoerd bij de Ichthuskerk. 

Eveneens wekelijks, wordt door dhr. Visser de bij hem aangeleverde en tijdelijk opgeslagen 

kleding bij de Ichthuskerk afgeleverd. Naast deze “grote” leveranciers komt er een fors aantal 

privépersonen hun kleding afleveren bij de kerk. Een gedeelte van de zolder wordt voor het 

inpakken en tijdelijk opslaan van de ingepakte kleding vrijgehouden. 

Iedere maandagmiddag wordt door een aantal dames ( Boer, Koppenaal, de Mik en Pot) onder 

aanvoering van mevr. van Pelt de kleding uitgezocht en in dozen verpakt. Van de kleding wordt 

een deel uitgesorteerd voor Oekraïne. Het grootste deel is voor de kledingwinkels in Roemenië. 

Zodra de ruimte te krap wordt om te werken, wordt een transport georganiseerd om de dozen 

naar de Lagendijk in de containers op het terrein van fa. Snoei over te brengen. We kunnen deze 

containers bereiken via het terrein van de fa. Kranendonk. Voor dit tussentransport wordt een 

vrachtwagen van fa. Bis gebruikt. 

Zijn beide containers vol dan volgt een transport naar Roemenië. Hiervoor is dan een behoorlijke 

ploeg vrijwilligers aanwezig om de vrachtwagen te vullen. De aanwezige dozen voor Oekraïne 

worden getransporteerd naar de opslagplaats van de organisatie Hulp Oost Europa (HOE) in 

Delft. Deze organisatie verzorgt de transporten naar Oekraïne. 

Kijkt u voor de hoeveelheid dozen en kilo’s in de tabellen onder Transportgegevens, op blz. 12  

en 13 van dit verslag. 

 

Kledingverkoop 

In Roemenië wordt de kleding in Tirgu Mures opgeslagen in depot en later afgeleverd bij vier 

kledingwinkels ter plaatse. Eén winkel in Oradea wordt direct bevoorraad door de transporteur. 

Deze winkel is rond juni/juli gestart met de verkoop. 

Zoals genoemd onder Algemeen beleid, is de kledingverkoop vooral de eerste helft van het jaar 

volledig ingezakt. De tweede helft geeft gelukkig een wat beter verkoopbeeld te zien. 

 

Tabithawinkel 

In de Tabithawinkel achter in de tuin van Kerksingel 18 in Ridderkerk is een verbazende 

verscheidenheid aan artikelen te koop zoals woondecoraties, spellen, speelgoed, kaarten, 

cadeaubonnen, enz. Verschillende keren per jaar worden verkopingen c.q. braderieën bezocht en 

worden workshops gegeven om deurhangers en/of zeepkettingen te maken. Tevens kan men er 

terecht voor het bestellen van thee- of koffieboeketten. 

Alles met het doel de medemens in Oost Europa te sterken in het geloof en te ondersteunen in 

hun strijd om het bestaan. 
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De openingstijden van de winkel: 

Maandagmiddag 13.00u – 16.30u. 

Woensdagmiddag 13.00u – 16.30u. 

Vrijdagavond  18.30u – 21.00u.  

Kijkt u er gerust eens rond als u iets bijzonders zoekt voor een aantrekkelijke prijs! 

 

Giften 

Stichting Tabitha heeft al enkele jaren de ANBI-status. Dit houdt in dat uw giften voor de 

belasting aftrekbaar zijn van uw inkomen. 

 

Website 

In 2010 is een begin gemaakt met het moderniseren van de website van Stichting Tabitha. 

Op de website worden de lopende projecten beschreven, zijn reisverslagen te lezen, zijn foto’s te 

bekijken en wordt het bestuur voorgesteld. 

Het is de bedoeling het onderhoud van de website te intensiveren en mogelijk een nieuwsbrief te 

gaan uitbrengen via de site. 

 

Onze dank gaat uit naar: 

Alle vrijwilligers die meewerken aan het innemen, verpakken en transporteren van kleding. Aan 

de Kerkenraad van de Ichthuskerk voor het beschikbaar stellen van de ruimte om de kleding te 

verpakken en tijdelijk op te slaan. Aan bedrijven Snoei, Kranendonk en Bis voor het beschikbaar 

stellen van ruimte, openstellen van terrein, leveren van energie en beschikbaar stellen van 

vrachtwagen. De familie De Sterke voor het beschikbaar stellen van winkelruimte in de tuin.  

Alle beheerders en lopers van verjaardagfonds en acceptgiroacties. 

En last but not least alle bedrijven, instanties en privépersonen die door hun giften de Stichting 

Tabitha van financiën voorzien. 

Zonder al deze zaken kan Stichting Tabitha niet bestaan. 

 

Mattheüs 25 

34  Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand  zijn: Komt, gij gezegenden 

van Mijn Vader! beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de 

wereld. 

35  Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 

gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 

36  Ik was naakt, en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de 

gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 

37  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere! wanneer hebben wij U hongerig 

gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 

38  Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u  

gekleed? 

39  Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 

40  En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze 

geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.  
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Lopende projecten in Oekraïne 

 

 

Algemeen 

Oekraïne kon ook in 2010 geen stabiele natie worden genoemd. Bij wisselingen in de regering 

worden gemakkelijk wetten, die pas in werking zijn gesteld, weer ontkracht. Tevens wordt 

weinig rekening gehouden met minderheden in het land en taalregio’s die sinds jaar en dag 

bestaan. Sinds 2008 is er een wet van kracht die aangeeft dat scholen alleen subsidie kunnen 

krijgen als al het onderwijs in de Oekraïense taal geschiedt. 

In het zuidwesten van Oekraïne wordt Hongaars gesproken omdat dit deel van het land vroeger 

een deel van Hongarije was. Voor diverse studies zijn nog steeds geen of onvoldoende boeken in 

het Oekraïens beschikbaar. De overheid stelt wel eisen maar zorgt niet voor mogelijkheden om 

aan de eisen te kunnen voldoen. Voldoet een bepaalde school over enkele jaren niet aan de 

gestelde eis en norm voor het Oekraïens, dan kan de situatie ontstaan dat er scholen moeten 

worden gesloten. 

 

Het Nagybereg Réformátus Lycéum 

Dit Lycéum ligt in het Hongaars sprekende zuidwestelijk deel van Oekraïne. De school stelt zich 

ten doel tot de top van de scholen in West-Oekraïne te behoren. Tot op heden is de school daarin 

geslaagd maar door bovengenoemde maatregelen wordt dit steeds moeilijker. 

In het voorjaar van 2009 is men gestart met het bouwen van een nieuw meisjesinternaat 

(dormitory). Door steeds aanvullende eisen van de overheid moet er steeds meer worden 

bijgebouwd en zijn de geschatte kosten voor de bouw aan het einde van 2010 inmiddels meer 

dan verdubbeld. 

Stichting Tabitha is in 2009 een overeenkomst voor een bepaald bedrag aangegaan met de 

leiding van de school. Wij zullen ons aan onze verplichting houden die wij in 2009 zijn 

aangegaan, zoals ook al onder Algemeen beleid is genoemd. 

De Hongaars Gereformeerde Kerk is samen met de school aan het onderzoeken hoe de hogere 

kosten voor de bouw kunnen worden gefinancierd. Tevens zal er in Hongarije een landelijke 

collecte worden gehouden voor ondersteuning.  
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Werk onder de zigeuners in Nagybereg 

Ook in Nagybereg woont, evenals in veel plaatsen in de omgeving, een zigeunergemeenschap. 

Deze gemeenschap leeft in eigen wijken afgezonderd van de rest van het dorp. In herfst en 

winter is het gebied moeilijk te bereiken en de werkloosheid is groot en langdurig. Door deze 

situatie is de armoede hier zeer groot. Er is nauwelijks geld om eten en kleding te kopen en geen 

geld om de kinderen naar school te laten gaan. 

De kerk van Nagybereg is enkele jaren geleden een evangelisatieproject gestart en probeert voor 

de mensen van deze gemeenschap werk te vinden in de omgeving. 

In samenwerking met Gipsy Mission uit Amersfoort is Stichting Tabitha in 2008 gestart met het 

geven van onderwijs aan de kinderen om ze langs die weg meer uitzicht op een eventuele 

betaalde baan te bieden. 

Naast Stichting Tabitha levert ook evangelische boekhandel De Kandelaar een bijdrage in dit 

project. 

Door het aanscherpen/wijzigen van de wettelijke regels is de voortgang van dit project ook met 

zorgen omringd. De overheid stelt dat de kinderen het onderwijs op een normale staatsschool 

moeten volgen. Door de leerachterstand die deze kinderen hebben, kunnen ze de leerstof niet 

bijhouden en dreigen zo buiten de boot te vallen. Door het opzetten van bijlessen na de normale 

schooltijd wordt geprobeerd de leerachterstand weg te werken of tenminste niet nog verder te 

laten groeien. 

 

Stipendia 

Sinds 1998 is Stichting Tabitha betrokken bij de ondersteuning van studenten die na het Lycéum 

een universitaire studie willen volgen en deze studie niet of deels niet kunnen betalen. Deze 

hulpverlening is het laatste jaar uitgebreid voor enkele studenten aan het Lycéum zelf. 

De keuze welke studenten voor deze ondersteuning in aanmerking komen, geschiedt door de 

schoolleiding. Uit de reacties van de studenten die zo’n studiebeurs hebben ontvangen, mag men 

afleiden dat dit werk gezegend wordt. Meerdere van deze studenten zijn nu zelf leraar, predikant 

of hebben een andere baan waarbij zij hun geloof kunnen uitdragen. 

 

Vooruitzicht 

De ontwikkelingen in Oekraïne leiden tot zorg. Als Stichtingsbestuur zullen wij de gang van 

zaken positief maar kritisch blijven volgen. 
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Lopende projecten in Roemenië 

 

 

Algemeen 

Meer dan in Oekraïne is in het noordelijk deel van Roemenië de economische crisis van de 

laatste jaren merkbaar. Tel daarbij het feit dat er door de aansluiting bij de EU in Roemenië meer 

belasting wordt geheven dan voorheen en het zal duidelijk zijn dat het toch al arme deel van 

Roemenië het er niet gemakkelijker op heeft gekregen. Hoewel het gemiddeld in Roemenië de 

laatste 10 jaar wat beter is geworden, geldt dit niet voor het noordelijk deel waar Stichting 

Tabitha werkzaam is. 

Zoals al onder Algemeen beleid van de Stichting is verwoord, hebben we ons als bestuur beraden 

of wij hier een helpende hand kunnen bieden. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij over moeten gaan tot een structurele bijdrage voor 

enkele jaren die aanmerkelijk hoger is dan de laatste jaren het geval was. Door onze en door 

andere toezeggingen zullen de kindertehuizen hun werkzaamheden kunnen voortzetten ondanks 

het tekort dat ontstaan is door het grotendeels wegvallen van de inkomsten uit de kledingwinkels 

(zie ook Algemeen beleid). Wij zullen een drietal jaren meer bijdragen en daarna bezien of we 

deze hogere bijdrage weer kunnen verminderen. 

 

Kledingproject van het CE-verband in Tirgu Mures (Targu Mures) en Oradea 

Tot op heden was het kledingproject in Roemenië het grootste deel van de hulpverlening in dit 

land. 

De kindertehuizen worden gefinancierd met de inkomsten uit verkoop van de tweedehands 

kleding in de drie (voorheen vier) winkels in Tirgu Mures en één in Oradea. Deze laatste is 

overigens pas in juni 2010 gestart met de verkoop.                     

Winkel in Oradea 

 



Jaarverslag 2010 van Stichting Tabitha te Ridderkerk   

 

 

9 

 

Aanverwante activiteiten 

Kindertehuizen in Tirgu Mures 

- Lydia Home, een tehuis voor oudere kinderen die na enkele jaren met een vervolg 

opleiding kunnen beginnen of leer-werktraject ingaan. Hierna worden ze dan begeleid  

ze zover zijn dat ze op zichzelf (kunnen) gaan wonen. Zij worden geestelijk en 

financieel ondersteund. 

 

- Dorkas Home, een tehuis voor jongere kinderen. Hier wordt een thuissituatie voor 

jongere kinderen gecreëerd 

 

Kindertehuis in Oradea 

- Julia Home, een tehuis voor een twaalftal kinderen variërend in leeftijd. Dit tehuis 

bestaat in 2010 tien jaar. 

 
 

Ouderenproject in Oradea, Elisabeth Club 

- Hier wordt een ontmoetings- en ontspanningsplaats gecreëerd voor zo’n zeventig 

ouderen in de gemeente. In 2010 zijn er veel sterfgevallen geweest in deze 

gemeenschap. 

Het Granny-project 

- Een ondersteuningsproject voor ouderen die door hun financiële situatie nauwelijks in 

staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien. 
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Zomerevangelisatiekampen 

Al een aantal jaren levert Stichting Tabitha een bijdrage voor zomerevangelisatiekampen met het 

doel de jeugd geestelijk en sociaal toe te rusten voor de toekomst. Deze bijdrage wordt in een 

viertal jaren teruggebracht tot nul. 

 

Individuele ondersteuning 

- In incidentele gevallen verleent Stichting Tabitha hulp aan mensen die bv. een 

(zware) operatie moeten ondergaan maar dit niet kunnen betalen. 

 

Hulp en scholing zigeunergemeenschap in Valea lui Mihai 

- Opvangcentrum voor zigeunerkinderen 

Tijdens de oktoberreis in 2009 zijn wij in contact gekomen met Areke Wigmans in 

Valea lui Mihai. Zij beheert daar een opvangcentrum voor zigeunerkinderen. De 

kinderen krijgen onderwijs en dagelijks een warme maaltijd. Iets wat er thuis dikwijls 

bij inschiet door gebrek aan inkomen van de ouders. De bezoekende leden van het 

bestuur zijn zeer onder de indruk geraakt van haar geloof en inzet en het resultaat wat 

zij daar mag bereiken. Na verdere afweging zullen wij bezien of het nodig is dat wij 

haar werk structureel financieel zullen/moeten ondersteunen. Wij zullen haar werk in 

elk geval steunen met gebed. 

- Zigeunerkerkje 

Tijdens bovengenoemd bezoek bleek dat men ook bezig was met geld inzamelen om 

een kerkje te kunnen bouwen. Stichting Tabitha heeft na beraad besloten bij de 

kerkelijke wijken die ons in Ridderkerk ondersteunen te vragen de opbrengst van de 

diaconale extra collecte op Goede Vrijdag te bestemmen voor de bouw van dit kerkje. 

Onder het motto “kerk bouwt kerk” is deze actie met een nieuwsbrief onder de 

aandacht van de kerkgangers gebracht. Men is, toen er voldoende geld binnen was, 

met grote voortvarendheid begonnen met de bouw van dit kerkje. De officiële 

opening van het kerkje is, tijdens de aanwezigheid van een delegatie van ons bestuur, 

geschied door een vijftal mensen, waaronder één van onze bestuursleden. Wij hebben 

tijdens deze openingsplechtigheid de kerk een kanselbijbel geschonken. Daarnaast 

een gift om de kerk te kunnen voorzien van een toiletruimte en een vloer voor de 

zolder, waar men dan clubbijeenkomsten kan houden. 

  
 

Drukkerij Koinonia 

Medio september 2009 is het laatste exemplaar van familieblad Kis Tükör uitgegeven. 

Er wordt overwogen een internetversie van dit blad uit te gaan geven. De door de drukkerij 

geraamde kosten zijn echter dusdanig hoog dat wij zeer twijfelen aan de haalbaarheid. 
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Wij hebben het standpunt ingenomen dat wij onze steun beter aan een ander project kunnen 

geven. 

Aan het einde van het jaar heeft de drukkerij ons een specificatie gestuurd van hun begroting. 

Aan de hand daarvan zullen wij ons standpunt in januari 2011 definitief bepalen en aan de 

drukkerij doorgeven. 

Boekhandel De Kandelaar is ook bij dit project betrokken. Ook De Kandelaar zal heroverwegen 

of zij met dit project door willen gaan. 

 

Toekomst 

Het is van cruciaal belang voor de kindertehuizen in Tirgu Mures dat de verkoop van de 

kledingwinkels weer op het niveau van voorgaande jaren terugkomt. Immers door verkoop van 

kleding door CE-Basilea worden deze tehuizen gefinancierd. Er is, om kosten te besparen, één 

winkel gesloten. Wanneer er echter nog meer winkels worden gesloten, komt, naar onze mening, 

het voortbestaan van de kindertehuizen in gevaar. 

Onze voorbede tot God gaat uit voor een verbetering van deze situatie. Bidt u mee? 

 

CE-huis in Tirgu Mures 
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 Transportgegevens 2010 

 

2010 
SC CE BASILEA PRODCOM SRL - TARGU MURES - ROEMENIË 

        Clothing Other 
Total 

Weight Value Value 
Transport 

costs 

LND PLAATS ADRES 

T
R

A
N

S
P

 

doos kg Kg kg 
Other in 

EUR 
Clothing 
in EUR EUR 

RO Targu Mures Basilea 1201 770 8470  8470  3388 0,00 

RO Targu Mures Basilea 0706 905 9955  9955  3982 0,00 

RO Targu Mures Basilea 0111 930 10230 490 10720  4288 0,00 

    2605 28655 490 29145  11658 0,00 

 

 

 

 

 

Kleding in kg's

Jaar 2009 20141

Jaar 2010 28655
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Humanitaire hulp in 2010 
 

        Kleding Voedsel 

Toilet- en 
schoon-
maak-

artikelen Educatie Overigen Totaal 

LND PLAATS ADRES 

T
R

A
N

S
P

 

doos kg Kg kg kg Kg kg 

UA Nagybereg Lyceum 2709 160 2080 0 0 0 690 2770 

           

    160 2080 0 0 0 690 2770 
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FINANCIËN 

Het jaar 2010 is afgesloten met een positief saldo van € 13.933. Ten opzichte van het batige 

saldo van 2009 zijnde € 21.496 is dit een duidelijk lager batig saldo. De oorzaak hiervan is 

gelegen in het feit dat in 2010 substantieel meer ondersteuning is verleend ten opzichte van 

2009. Dankzij een aantal nieuwe contacten in Roemenië en Oekraïne waarover u hiervoor meer 

heeft kunnen lezen is met name de hulpverlening onder de zigeuners geïntensiveerd. 

De opbrengsten stegen met ruim € 2.000 tot € 55.695. De totale kosten stegen met ruim  

€ 9.600 tot € 41.762 

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de cijfers over 2010: 

Opbrengsten  

De stijging van opbrengsten kan (in afgeronde bedragen) als volgt worden gespecificeerd: 

Toename giften  + 20 

Afname bijdrage Kandelaar (Koinonia) -/- 1.800 

Afname opbrengst verjaringsfonds -/-   360   

Toename opbrengst stipendia  +   450 

Toename opbrengst winkel  +     40 

Toename opbrengst acties  + 1.470 

Afname opbrengst rente -/-    950 

Toename opbrengst verkoop kleding  +     3.180 

 

De giftenstroom is redelijk constant. Voor ongeveer de helft komen deze giften uit de 

acceptgiro’s die in mei en december worden verstuurd. De overige giften komen van de 

Hervormde Gemeente Ridderkerk, scholen en bedrijven en van particulieren. 

 

De opbrengst uit hoofde van het verjaardagsfonds laat in 2010 na een stijging in 2009 wederom 

een daling zien. De laatste jaren loopt deze opbrengst  structureel terug. Bedroeg deze opbrengst 

in 2006 nog € 4.006, in 2007 is dat teruggelopen naar € 3.724, waarna in 2008 een verdere daling 

tot € 3.354 is te zien. In 2009 stijgt de opbrengst licht tot ruim € 3.500. In 2010 daalt de 

opbrengst van het verjaardagsfonds weer tot € 3.146. Desondanks blijft het verjaardagsfonds een 

wezenlijk onderdeel van de begroting van Stichting Tabitha. 

 

De opbrengst ten behoeve van Stipendia is ontvangen van iemand die de wens te kennen heeft 

gegeven studenten van de school in Nagybereg, die wel de verstandelijke vermogens hebben,  
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maar door omstandigheden financieel niet in staat zijn verder te studeren, financieel te 

ondersteunen. 

De opbrengst van de winkel vormt een belangrijke bijdrage aan de inkomsten. In 2010 draagt de 

winkel weer voor bijna € 6.600 bij aan de opbrengsten van Stichting Tabitha. Dit bedrag is 

nagenoeg gelijk aan de opbrengst van 2009 (€ 6.555). De voorraad van de winkel wordt echter 

niet opgenomen, zodat een exacte opbrengst niet is aan te geven. Getracht wordt deze 

inkomstenbron te vergroten door meer te adverteren en de verkoop van cadeaubonnen om zo 

meer mensen in de winkel te krijgen.  

De opbrengsten uit verkoop van kleding stijgen fors (+ € 3.180) ten opzichte van vorig jaar. De 

kosten van de kledingtransporten stijgen echter met bijna € 4.000. Dit omdat de kosten van 

transport en reiniging van de kleding worden gedekt door de opbrengst. Meer informatie heeft u 

reeds kunnen lezen onder “Kledingproject” in Roemenië. 

 

Kosten 

De kosten zijn in 2010 gestegen met ruim € 9.600. 

Deze stijging kan (in afgeronde bedragen) als volgt worden gespecificeerd: 

 

Afname hulpverlening Lyceum -/- 1.130 

Afname hulpverlening Stipendia -/- 1.820 

Toename transportkosten kleding  + 3.990 

Toename hulpverlening (overig)  +  7.600 

Toename transport + organisatiekosten  +    980 

 

Hulpverlening 

 

 De kosten van hulpverlening aan de school in Nagybereg zijn in 2010 gedaald met  

€ 1.130 tot ca. € 1.400. Deze daling is met name toe te schrijven aan het feit dat er een 

duidelijke terugloop is te zien is de ondersteuningsaanvragen door de school. In 2010 is 

vanuit de reserve nog wel € 10.000 bijgedragen aan de nieuwbouw van de school.  
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 Verder zijn in 2010 een aantal eenmalige bijdragen aan diverse projecten in Roemenië en 

Oekraïne verstrekt, voor een bedrag van € 24.350.  

   

-Valea lui Mihai (Zigeuner werk) € 5.880 

-CE TG Mures (Transport kleding) € 4.320 

-Homoki Ference € 1.800 

-Lydia Home Tg Mures € 1.750 

-Dorcas Home Tg Mures € 1.750 

-CE Oradea (Start winkel) € 1.500 

-Julia Home Oradea € 1.500 

-Stipendia € 1.250 

-Elisabeth Club Oradea € 1.200 

-Gipsy school Nagybereg € 1.150 

-Project Granny € 1.000 

-Zomer evangelisatie €    750 

-Hongaars Gereformeerde Kerk  €    500 

te Udvarfalva 

 

Het streven is de  inkomsten op een constant niveau te handhaven of indien mogelijk te 

vergroten en de kosten zoveel mogelijk te beperken, zodat zoveel mogelijk gelden aan 

hulpverlening kunnen worden besteed. En hulpverlening is toch het uiteindelijke doel. 

Hulpverlening die naast het ontvangen van financiële hulp mede mogelijk is door de hulp van de 

vele medewerkers. Voor uw steun, inzet en gebed zeggen wij u dan ook heel hartelijk dank.  

 

Ook in 2010 is de financiële administratie gecontroleerd door Van der Graaf + Partners B.V. Het 

financieel verslag is als bijlage bij dit jaarverslag opgenomen. 

Namens het bestuur van de Stichting Tabitha,  

M. v. Beuzekom R. Schrik  J. Sloof A. Engels K. v.d. Duyn Schouten 

   (penningmeester)                                 

 

A. Lagendijk J.de Vries 

(voorzitter) (secretaris) 
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