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Ridderkerk,  

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over het jaar 2011 aan. 

Graag willen wij u door middel van dit jaarverslag  laten zien welke ondersteuning Stichting 

Tabitha geeft in Roemenië en Oekraïne. Daarnaast willen wij ook inzicht geven in de financiële 

situatie van Stichting Tabitha zodat u kunt lezen hoe de financiën zijn besteed. 

Ook in het jaar 2011 zijn er weer 2 reizen geweest van Stichting Tabitha naar Oost –Europa. In 

dit jaarverslag kunt u daar meer over lezen. 

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 

het werk van Stichting Tabitha. 

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. Vanaf  januari 2011 is Ingeborg van Ingen vanuit de wijkgemeente 

Drievliet/Oostendam de vergaderingen van Stichting Tabitha bij gaan wonen. Zij wilde graag 

een aantal vergaderingen bijwonen om te zien of het werk van Stichting Tabitha haar aan het hart 

lag. Gelukkig bleek dit gaande weg het jaar zo te zijn en daarom is Ingeborg toegetreden tot het 

bestuur van Stichting Tabitha. Met de komst van Ingeborg is het bestuur weer voltallig. 

Kees van der Duijn Schouten geeft halverwege het jaar aan dat hij het werk van Stichting 

Tabitha niet meer kan combineren met het werk voor de gemeenteraad van Ridderkerk en hij 

heeft besloten zijn functie in het bestuur van Stichting Tabitha neer te leggen. Ook via deze weg 

willen wij Kees bedanken voor zijn jarenlange inzet, met name op het financiële vlak. Jarenlang 

heeft hij de boekhouding op zich genomen en alle financiën geregeld. Besloten wordt dat Jan de 

Vries penningmeester wordt en Marieke van Beuzekom het secretariaat op zich neemt. 

 

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. Begin 

2011 is het financiële beleidsplan vastgesteld voor het komende jaar. 

 

Kleding 

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

Halverwege 2011 heeft André v.d. Hoek aangegeven dat hij hiermee wil gaan stoppen. Via deze 

weg willen André en allen die hem daarbij hielpen, hartelijk te bedanken voor zijn inzet. Hendrik 

Bos is bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Wij heten hem van harte welkom en zijn blij 

dat hij de taak van André over wil nemen. 

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 de firma Snoei over te brengen. We kunnen 

deze containers bereiken via het terrein van de firma Kranendonk. Voor dit tussentransport wordt 

een vrachtwagen van firma Bis gebruikt. 
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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 

bladzijden 13,14 en 15 van dit verslag. In Roemenië wordt de kleding in Tirgu Mures opgeslagen 

in depot en later afgeleverd bij de kledingwinkels ter plaatse. 

 

Verkoopruimte Tabitha 

In de verkoopruimte van Stichting Tabitha, achterin de tuin van Kerksingel 18 in Ridderkerk, is 

een grote verscheidenheid aan artikelen te koop zoals woondecoraties, spellen, speelgoed, 

snoepgoed, kaarten, cadeaubonnen, enz. Er wordt snel geanticipeerd op modetrends en zodoende 

is er altijd iets leuks te koop in de verkoopruimte. De dames de Sterke en van Gent runnen deze 

verkoopruimte, daarbij ondersteund door diverse familieleden die eveneens een flinke bijdrage 

leveren. Tevens wordt er regelmatig meegewerkt aan verkopingen zoals braderieën en worden er 

workshops verzorgd. Meerdere malen per jaar wordt ook de hulp ingeroepen van de dames als 

een kerkelijke vereniging haar vrijwilligers een cadeau wil aanbieden of een creatief dagdeel wil 

organiseren. Ook deze werkzaamheden worden tot ieders tevredenheid verzorgd door de mensen 

van de verkoopruimte van Tabitha. 

 

De openingstijden van de verkoopruimte: 

Maandagmiddag 13.00u – 16.30u. 

Woensdagmiddag 13.00u – 16.30u. 

Vrijdagavond  18.30u – 21.00u.  

Kijkt u er gerust eens rond. Er is altijd wel iets van uw gading bij! 

 

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. 

In 2011 is een deel van de site verder gevuld met nieuwe gegevens van de lopende projecten. In 

2012 hopen we de site volledig te hebben gevuld. 

Op de website worden dan de lopende acties van Tabitha vermeld. Als er een reis is gemaakt 

wordt het reisverslag met de daarbij behorende foto’s op de website gezet. Enkele recente 

jaarverslagen met financiële verantwoording zullen dan te zien zijn en de zittende bestuursleden 

worden vermeld. Dat allemaal om u als lezer de laatste informatie over onze broeders en zusters 

in Oost Europa te geven en u zodoende optimaal kunt meeleven en -bidden.  

www.stichting-tabitha.com 

 

 

 

http://www.stichting-tabitha.com/
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Informatieavond 

Op 24 november is er in gebouw Obadja een informatieavond gehouden over een gedeelte van 

het werk van Stichting Tabitha. Areke Wigmans was bereid om tijdens haar verblijf in Nederland 

naar Ridderkerk te komen om over haar werk onder zigeunerkinderen in Roemenië te vertellen.  

 

Op indringende wijze vertelde zij hoe God in haar leven en in het leven van “haar” 

zigeunerkinderen aanwezig is. Een druk bezochte avond die veel indrukken achterliet. 

 

 
 

Winterfair 

Dit jaar, op zaterdag 3 december, is voor de eerste keer een winterfair gehouden. Enkele 

bestuursleden hebben deze fair voorbereid, hierbij uitstekend bijgestaan door mevrouw 

Westland. Een geslaagde dag waarop wij elkaar konden ontmoeten, persoonlijke informatie 

konden geven over onze lopende projecten en bovenal een aanzienlijk bedrag op konden halen 

voor winterhulp in Oost Europa. Omdat de winterfair zo succesvol was, is besloten deze jaarlijks 

te gaan houden. 
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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 natuurlijk alle bedrijven, instanties en privépersonen die door hun giften de Stichting Tabitha 

van financiën voorzien. 

Zonder al deze zaken kan Stichting Tabitha niet bestaan. 

 

 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. 

Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan 

de verspreiding van het evangelie.] Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk 

bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. 

Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U 

hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit 

of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen 

verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien 

door inzicht en fijnzinnigheid,zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan 

zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn,  vol van de vruchten van 

de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Fill.1;3-11  
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Lopende projecten in Oekraïne 

 

Het Nagyberegi Réformátus Liceum 

Sinds 2008 is er in de Oekraïne een wet van kracht die aangeeft dat scholen alleen subsidie 

kunnen krijgen als al het onderwijs in de Oekraïense taal geschiedt. Voor diverse studies zijn nog 

steeds geen of onvoldoende boeken in het Oekraïens beschikbaar waardoor er moeilijk aan de 

eisen kan worden voldaan. 

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 maatregel wordt dit steeds moeilijker. 

Dit jaar zijn er via Stichting Tabitha nieuwe matrassen geregeld voor de jongensslaapzalen en 

met een daarbij behorende gift zijn er nieuwe ledikanten gemaakt zodat de nachtrust van de 

jongens weer wat meer gegarandeerd is. 

De nieuwbouw van de school ligt dit jaar stil. Het beloofde geld van de Hongaarse regering 

wordt niet overgemaakt omdat de regering kampt met financiële tekorten.  

 

  
 

 

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. De kerk van 

Nagybereg is enkele jaren geleden een evangelisatieproject gestart en probeert voor de mensen 

van deze gemeenschap ook 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. Ook hier geldt hetzelfde als bij het Lyceum dat door overheids-

maatregelen het onderwijs wat moeilijk op gang komt omdat de overheid vindt dat de kinderen 

hun onderwijs op de staatsscholen moeten ontvangen. Deze kinderen hebben echter een 

dusdanige leerachterstand dat ze zeer moeilijk mee kunnen komen met de normale lesstof op de 

scholen. 

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

project. 
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Uit het reisverslag van oktober: 

Er zijn ongeveer 20 zigeuners aanwezig in de zondagse kerkdienst en het is goed om te zien dat 

mensen die in 2010 fel tegen Homoki Ference waren nu in de dienst aanwezig zijn. Het is de 

bedoeling dat in het MFC ( Multi functioneel Centrum, dat in december officieel open gaat) de 

zigeuners onderwijs kunnen ontvangen en er kerkdiensten gehouden kunnen worden. Aan de 

zijkant van het gebouw wil men een soort groentetuin maken waarin de zigeuners kunnen leren 

om de groenten zelf te verbouwen. Voor het onderwijs zijn er 15 kinderen voor de peuterschool 

en er zijn 14 tot 16 kinderen ( basisschool leeftijd) voor de Bijbelstudie. 

Leuk om te weten dat de gemeente de evt. nieuwe weg naar de kerk de Calvinjannosutca gaat 

noemen ( de Johannes Calvijn straat ).  

 

 

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 die het 

schoolgeld voor het lopende jaar niet/niet geheel kunnen betalen. 

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 

 

Kledingproject van het CE-verband in Tirgu 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.  

 

 
Kledingwinkel in Oradea 

 

Aanverwante activiteiten 

Kindertehuizen in Tirgu Mures 

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

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

begeleid  tot ze zover zijn dat ze op zichzelf (kunnen) gaan wonen. Zij worden 

geestelijk en financieel ondersteund. Hun financiële situatie is zorgwekkend. 

 

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

jongere kinderen uit probleemgezinnen gecreëerd. 

 

Kindertehuis in Oradea 

 

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

bestaat in nu 11 jaar.  Dit jaar worden er nieuwe kozijnen geplaatst waardoor er 

minder warmteverlies in de wintermaanden zal zijn en de stookkosten teruggedrongen 

kunnen worden. De kozijnen worden door Stichting Tabitha betaald. 
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Julia Home 

 

Ouderenproject in Oradea, Elisabeth Club 

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

ouderen in de gemeente. 

-  
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Het Granny-project, Tirgu Mures 

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

staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien. 

 
 

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. Dit jaar is er 

individule hulp verleend aan iemand in de gemeente van Ds Arpad ter verbetering van 

zijn erbarmelijke woonomstandigheden.  
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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. Haar geloof en inzet en het 

resultaat wat zij daar mag bereiken zijn bijzonder om mee te maken. Bij verzoeken 

van Areke om financiële steun zullen wij per keer afwegen wat haalbaar is. Een aantal 

dozen kleding wordt structureel voor het project van Areke gereserveerd. 

 

  
Klaslokaal in Valea lui Mihai   

Drukkerij Koinonia 

Omdat de uitgever van het familieblad Kis Tükör gestopt is, is besloten om de drukkerij niet 

langer financieel te ondersteunen. Afgesproken wordt dat als drukkerij Koinonia heroverweegt 

om het familieblad weer uit te gaan brengen zij altijd contact met ons kunnen opnemen. Op dat 

moment heroverwegen wij dan onze beslissing m.b.t. het stoppen van de financiële steun aan het 

familieblad. 

Wij hebben het standpunt ingenomen dat wij onze steun op dit moment beter aan een ander 

project kunnen geven. 

 

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.  

Onze voorbede tot God gaat uit voor een verbetering van deze situatie. Bidt u mee? 
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Transportgegevens 2011 
 

2011 

 

SC CE BASILEA PRODCOM SRL - TARGU MURES – ORADEA - ROEMENIË 

        Clothing Other 

Total 

Weight Value Value 

Transport 

costs 

LND PLAATS ADRES 

TR
A

N
SP

 doos kg Kg kg 

Other in 

EUR 

Clothing 

in EUR EUR 

RO 

Targu Mures/ 

Oradea Basilea 1701 11 121  121  49 0,00 

RO 

Targu 

Mures/Oradea Basilea 1204 858 9438 365 9801  3921  

RO 

Targu Mures/ 

Oradea Basilea 3108 875 9625 130 9755  3902 0,00 

           

    1744 19184 495 19680  7872 0,00 
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2011 

Oekraïne - HUMANITAIR 

        Kleding Voedsel 

Toilet- en 

schoonmaak

-artikelen Educatie Overigen Totaal 

LND PLAATS ADRES 

TR
A

N
SP

 

doos kg Kg kg kg Kg Kg 

UA Nagybereg Lyceum 1202 120 1320 0 0 0 40 1360 

UA Nagybereg Lyceum 1204 61 671      

UA Nagybereg Lyceum 2911 72 792    450  

           

    273 3003 0 0 0 490 3495 

 

 

 

Kleding in kg's

Jaar 2009 20141

Jaar 2010 28655

Jaar 2011 19680

19680
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FINANCIËN 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het jaar 2011 afgesloten met een negatief saldo. In de 

voorgaande jaren is door verschillende omstandigheden het eigen vermogen van de Stichting naar 

een te hoog niveau gestegen. In het najaar van 2009 is het besluit genomen de kindertehuizen in 

Roemenië, die door de financiële crisis in financiële nood waren gekomen, voor enkele jaren met 

een hoger bedrag te steunen. Tevens is toen besloten de evangelisatie-post bij zigeuners in Valea 

lui Mihai, onder de bezielende leiding van Areke Wigmans, structureel te gaan steunen. Het jaar 

2011 is afgesloten met een negatief saldo van € 15.311. Door dit negatieve saldo wordt het te hoge 

vermogen van de Stichting in de goede richting omgebogen. 

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de cijfers over 2011: 

Opbrengsten  

Het totaal van de opbrengsten steeg met € 1200.  

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

Toename giften  + 716 

Toename opbrengst verjaringsfonds +   251   

Verschil opbrengst stipendia   +   0 

Toename opbrengst winkel  +     529 

Toename opbrengst acties  + 4006 

Toename opbrengst rente +    125 

Afname opbrengst verkoop kleding  -/-     4420 

De giftenstroom is redelijk constant. Door een stijging van omzet winkel en opbrengst van speciale 

acties is de verdeling echter wat verschoven ten opzichte van voorgaande jaren. 42% voor de giften 

uit acceptgiro-acties in mei en december en 58% voor het overige deel. 

De opbrengst van het verjaringsfonds geeft een dalende tendens te zien. Zie diagram. 

   

Desondanks blijft het verjaringsfonds een wezenlijk onderdeel van de begroting van Stichting 

Tabitha. 

€-
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De gift 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 maar door 

omstandigheden financieel niet in staat zijn verder te studeren, financieel te ondersteunen. 

De winkel vormt een belangrijke bijdrage aan de inkomsten. Zie onderstaand diagram. 

 

De opbrengsten uit verkoop van kleding dalen fors (- € 4420) ten opzichte van vorig jaar. Dit is 

voornamelijk een gevolg van het feit dat er in 2011 een transport minder is geweest dan in 2010. 

De kosten van transport worden in principe gedekt door de opbrengst. De kosten van de 

kledingtransporten dalen met € 3540 (zie onder). Het verschil tussen opbrengst en kosten ontstaat 

door het niet altijd synchroon lopen van de betalingen en transporten. 

Het  totaal van de opbrengsten steeg tot € 56.929. 

 

Kosten 

De kosten zijn in 2011 gestegen met € 30.450. 

Deze stijging wordt (in afgeronde bedragen) als volgt gespecificeerd: 

Toename hulpverlening lyceum + 6.470 

Toename hulpverlening stipendia + 3.450 

Afname transportkosten kleding  -/- 3.540 

Toename hulpverlening kindertehuizen + 20.500 

Toename hulpverlening (overig)  +  4.570 

Afname transport + organisatiekosten  -/-    970 

Het totaal van de kosten steeg tot € 67.402. 
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Hulpverlening 

 De kosten van hulpverlening aan de school in Nagybereg zijn in 2011 gestegen van    ± € 

1.400 tot € 7.800. Dit bedrag is geheel besteed aan nieuwe ledikanten en transport van 

nieuwe matrassen voor de nieuwe, in aanbouw zijnde, school. 

 Verder zijn in 2011 aan diverse projecten in Roemenië en Oekraïne de onderstaande 

bedragen verstrekt, met een totaal van € 52.876. 

 De opbrengst van de winterfair van december is in onderstaande bedragen meegeteld. 

   

-Valea lui Mihai (zigeunerwerk) € 5.201 (€ 1.000 uit opbr. winterfair) 

-Zigeunerevangelisatie Nagybereg € 1.950 (Homoki Ference) 

-Gipsy-school Nagybereg € 1.650 (€ 650 uit opbr. winterfair) 

-Stipendia lyceumstudenten € 4.700 (€ 650 uit opbr. winterfair) 

-CE Tg Mures (transport kleding) € 8.555 

-Lydia Home Tg Mures € 7.500 

-Dorcas Home Tg Mures € 7.500 

-Project Granny € 1.650 (€ 650 uit opbr. winterfair) 

-CE Oradea (safe winkel) €    200 

-Julia Home Oradea € 7.500 

-Julia Home Oradea (Goede Vrijdag coll.) € 3.000 (t.b.v. vernieuwen ramen) 

-Elisabeth Club Oradea € 1.650 (€ 650 uit opbr. winterfair) 

-Zomer-evangelisatie (Udvarfalva) €    500 

-Hongaars Gereformeerde Kerk  € 1.320 (€ 650 uit opbr. winterfair) 

  te Udvarfalva 

 

De bovengenoemde hulpverlening kan alleen tot stand komen door de giften van trouwe donateurs 

en het werk van vele vrijwilligers. Wij zeggen hen allen heel hartelijk dank. 

 

Ook in 2011 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. van Beuzekom  I. van Ingen  A. Engels  A. Lagendijk 
(secretaresse)         (voorzitter) 

 

 

J. Sloof   R. Schrik  J. de Vries 
       (penningmeester) 
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