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Ridderkerk,  

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over het jaar 2013 aan. 

In dit jaarverslag willen wij u een beeld schetsen van de ondersteuning die Stichting Tabitha aan 

diverse instanties geeft in de landen Roemenië en Oekraïne. In het laatste deel van dit verslag 

laten wij u zien hoeveel geld aan welke doelen is besteed. 

In het jaar 2013 is er één reis naar Oost-Europa geweest. Deze reis had voor wat het Oekraïnse 

deel een bijzonder karakter. In september 2013 bestond het Lyceum dat Stichting Tabitha 

ondersteunt 20 jaar. Voor de gedenkdagen rond dit jubileum was het bestuur van de stichting 

door de school uitgenodigd. Het leek ons een mooie gelegenheid om met een delegatie van 

huidige- en oud-bestuursleden deze gedenkdagen bij te wonen. Zie ook onder “Van het bestuur” 

bij “Algemeen beleid”. 

Wij hopen dat u dit verslag met genoegen zult lezen en bij u een indruk achter te laten dat uw 

bijstand op plaatsen terecht komt waar men dit heel goed kan gebruiken. 

Wij zeggen u na God dank voor uw steun, via Stichting Tabitha, aan onze broeders en zusters in 

Roemenië en Oekraïne en vragen uw voortdurende voorbede en steun voor dit armere deel van 

Europa. 

 

Het bestuur van “Stichting Tabitha”, 

M.D. van Beuzekom (secretaris) 

I. van Ingen 

A. Lagendijk (voorzitter) 

R. Schrik 

J. Segaar 

J. Sloof 

J. de Vries (penningmeester) 
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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. Sinds maart 2012 zijn de wijkgemeenten 1, 2, 3 en 6 in het bestuur 

vertegenwoordigd. 

In september van dit jaar zijn een aantal (oud)bestuursleden met gasten afgereisd naar de 

Oekraïne in verband met het 20-jarig jubileum van de school. Daarna hebben Adrie Lagendijk, 

Rien Meijer en Jeroen Sloof de projecten bezocht (zie hun reisverslag op onze website 

www.stichting-tabitha.com. 

Op 7 november van dit jaar mochten we met veel vrijwilligers samenkomen in de 

Wilhelminakerk om te vertellen hoe het met de projecten gaat en daar samen over te spreken. 

 

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 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 deel van dit plan vastgesteld voor het komende jaar met daaraan gekoppeld 

een begroting voor de jaren tot en met 2015. Een nieuw beleidsplan stond geagendeerd voor 

medio 2013. Dit is echter doorgeschoven naar begin 2014. 

 

Kleding  

Wekelijks wordt er kleding opgehaald en aangevoerd bij de Ichthuskerk. Naast “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 (Pot, Boer, de Mik en Dijksman) de kleding 

gesorteerd en in dozen verpakt. Dit jaar heeft mevrouw Van Pelt na jaren trouwe dienst haar 

werkzaamheden beëindigd. We zijn dankbaar dat ze dit werk zo veel jaar heeft mogen 

verrichten. Van de kleding wordt een deel uitgesorteerd voor Oekraïne en Valea lui Mihai 

(Roemenië). Het grootste deel is voor de kledingwinkels in Roemenië van de CE-Union waarvan 

CE-Basilea de uitvoerende instantie is. 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. 

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. 

http://www.stichting-tabitha.com/
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Kijkt u voor de hoeveelheid dozen en kilo’s in de tabellen onder Transportgegevens. 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 is een grote 

verscheidenheid aan artikelen te koop zoals woondecoraties, 

spelletjes, speelgoed, snoepgoed, kaarten, cadeaubonnen, enz. 

Er is altijd wel iets leuks te vinden in de verkoopruimte. De 

dames de Sterke en van Gent runnen deze verkoopruimte, 

daarbij worden zij ondersteund door diverse familieleden die 

eveneens een grote bijdrage leveren. Tevens wordt er 

regelmatig meegewerkt aan verkopingen zoals braderieën en 

worden er workshops verzorgd. Meerdere keren per jaar 

wordt de hulp van de dames ingeroepen als een kerkelijke 

vereniging haar vrijwilligers een cadeau wil aanbieden. Voor 

een origineel cadeau draaien de dames van de verkoopruimte 

van Tabitha hun hand niet om. 

 

De openingstijden van de verkoopruimte:  

Maandagmiddag 13.00u – 16.30u. 

Woensdagmiddag 13.00u – 16.30u. 

Vrijdagavond  18.30u – 21.00u.  

U bent van harte welkom in de verkoopruimte achterin de tuin van Kerksingel 18 in Ridderkerk. 

 

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  

Op de website worden o.a. de lopende acties van Tabitha vermeld maar ook worden hierop de 

reisverslagen met de daarbij behorende foto’s geplaatst. Zo kunt u op de hoogte blijven over het 

onze broeders en zusters in Oost Europa vergaat, welke specifieke hulpvragen er zijn en waar uw 

voorbede voor wordt gevraagd. 

www.stichting-tabitha.com 

 

Winterfair  

Ook dit jaar, en wel op zaterdag 29 november, is er een winterfair georganiseerd. Deze vond 

weer plaats in de Wilhelminakerk in Ridderkerk. Deze fair is door mevrouw Westland en een 

aantal bestuursleden voorbereid. Tijdens deze fair was er gelegenheid voor ontmoeting, maar 

konden we u ook informeren over onze lopende projecten. Bovenal mochten wij een aanzienlijk 

bedrag ophalen voor hulp aan onze broeders en zusters in Oost Europa. Besloten is dan ook om 

bij leven en welzijn volgend jaar ook een fair te organiseren. 

 

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

 

En toen Jezus dit [de dood van Johannes de Doper] hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip 

naar een eenzame plaats, alleen; en de menigte, die dat hoorde, volgde Hem te voet vanuit de 

steden. 

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming 

bewogen over hen en genas hun zieken. 

Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam 

en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor 

zichzelf voedsel te kopen. 

Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. 

Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. 

Hij zei: Breng ze hier bij Mij. 

En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee 

vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij 

de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. 

En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, 

twaalf manden vol. 

Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, de vrouwen en de kinderen niet 

meegeteld. (Mattheus 14:13-21) 
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Lopende projecten in Oekraïne 

 

Het Nagybereg Réformátus Lycéum 

Dit Lyceum ligt in het Hongaars sprekende zuidwestelijk deel van Oekraïne. De school behoort 

tot de top van de scholen in West-Oekraïne. 

In september van dit jaar heeft de school haar 20-jarig jubileum gevierd. Hiertoe waren een 

aantal bestuursleden tezamen met oud-bestuursleden naar de Oekraïne afgereisd. Zij hebben 

onder meer de dankdienst bijgewoond. 

Aan de nieuwbouw van de school wordt hard gewerkt. Het is de bedoeling dat de keuken en 

eetzaal in maart 2014 gereed zijn. Tevens wordt er hard gewerkt aan de nieuwe slaapzalen 

 
 

Werk onder de zigeuners in Nagybereg 

Ook in Nagybereg woont, in eigen wijken afgezonderd van de rest van het dorp, een 

zigeunergemeenschap.  

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 (aflopende) 

bijdrage in dit project. 

In het MFC worden nu zo’n 20 kinderen opgevangen om ze voor te bereiden op het onderwijs 

van de staatschool. Hiertoe moeten kinderen geregistreerd staan maar dit stuit op veel bezwaren 

van de ouders. 

De evangelist ervaart het werk hier als moeizaam.  
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Stipendia 

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

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

hulpverlening is sinds verleden jaar uitgebreid voor enkele studenten aan het Lyceum 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 blijven onverminderd 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 C(hristian) E(ndeavor)-verband in Tirgu Mures en Oradea 

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

land. De logistieke afhandeling van transporten loopt via CE-Basilea. 

De kindertehuizen worden (deels) gefinancierd met de inkomsten uit verkoop van de 

tweedehands kleding in de winkels in Tirgu Mures en 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 leer-werktraject ingaan. Hierna worden ze dan begeleid  

(via het Onesimusproject) tot ze zover zijn dat ze op zichzelf (kunnen) gaan wonen. 

De financiële status is stabiel. De kosten zijn gedekt maar geen geld voor extra’s. De 

Stichting Lazarenum, waarvan Lydia Home een onderdeel is, heeft een 

bejaardentehuis gerealiseerd achter het kindertehuis. Onduidelijk is nog of Lydia 

Home het voorhuis nu terug krijgt. Er zijn plannen voor een zorgboerderij in Abod. 

Met Lydia (de directrice) mag het goed gaan nadat zij verleden jaar is getroffen door 

een hersentumor. De behandeling mocht gezegend worden maar voorbede blijft 

nodig. 

 

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

jongere kinderen gecreëerd. De financiële situatie is goed en dit jaar zijn er verder 

geen bijzonderheden te melden. 

 

Kindertehuis in Oradea 

- Er wonen nog een paar kinderen in Julia Home. De focus ligt nu op het project dat 

kansarme kinderen na de staatsschool (’s middags) worden opgevangen. Zij krijgen 

dan in Julia Home huiswerkbegeleiding en ook zijn er Bijbelstudies. In de vakanties 

zijn de kinderen er ’s morgens. De leiding van Julia Home is met name met dit 
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nieuwe project gestart omdat er geen aanwas van nieuwe kinderen meer was die 

continue in het huis kwamen wonen en omdat het echtpaar dat het tehuis runt haar 

taken heeft neergelegd. De jongeren van het tehuis worden via het Onesimusproject 

begeleid naar het arbeidsproces.  

 

 
 

Ouderenproject in Oradea, Elisabeth Club 

- Hier wordt een ontmoetings- en ontspanningsplaats gecreëerd voor ouderen in de 

gemeente. Dit project loopt goed. Normaal zijn er zo’n 70 mensen tijdens de 

Bijbelstudie aanwezig die elke donderdag wordt gehouden. Ook is er 1x per maand 

een bijeenkomst van de Homecare groep. Dit zijn ouderen die bij elkaar komen om te 

praten, bidden en te zingen. Zij zoeken elkaar ook buiten de bijeenkomsten op. 

 

Het Granny-project in Tirgu Mures 

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

staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien. Dit project loopt goed. De ouderen van 

dit project gaan nu zelf op bezoek bij andere ouderen die aan huis/bed gebonden zijn. 

Ook doen deze ouderen met kinderen, van wie (een van) de ouders door TBC zijn 

getroffen, spelletjes en maken zij gezamenlijke uitjes. 

 

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 zullen wij 

voorlopig in stand houden. 

 

Hulp en scholing zigeunergemeenschap in Valea lui Mihai 

- Opvangcentrum voor zigeunerkinderen 

In Valea lui Mihai runt Areke Wigmans een opvangcentrum voor zigeunerkinderen. 

Areke mag veel zegen ervaren op het werk dat zij mag verrichten. Er komen dagelijks 

60-70 kinderen naar de naschoolse opvang. Na de bijlessen wordt er gezamenlijk 

gegeten. Een aantal dozen kleding wordt structureel voor het project van Areke 

gereserveerd. 
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- In de zigeunerkerk waar Areke diaconale bijstand verleent, is er een verdieping van 

het geloofsleven merkbaar en ook uitbreiding van het aantal leden. 

-  

  
 

 

Toekomst 

Voor de kindertehuizen in Tirgu Mures zijn de kledingwinkels van groot belang. Immers door 

verkoop van kleding door CE-Basilea worden deze tehuizen gefinancierd en kan er diaconale 

hulp worden geboden.  

Ons gebed is dat de kledingwinkels mogen groeien en dat wij de kleding mogen blijven 

aanvoeren. Bidt u mee? 
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Algemeen 

 

Individuele ondersteuning 

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

ondergaan maar dit niet kunnen betalen. In 2013 zijn er geen hulpverzoeken op dit gebied 

geweest. 
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Transportgegevens van de laatste 5 jaar 

 

Roemenië 
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Oekraïne 
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FINANCIËN 

Het jaar 2013 is voor de Winst- en Verliesrekening afgesloten met een negatief saldo van € 6115. 

De voorgaande jaren is door bijzondere omstandigheden het eigen vermogen van de Stichting te 

veel gegroeid. In het najaar van 2009 is het besluit genomen het eigen vermogen in een vijftal 

jaren geleidelijk omlaag te brengen naar het niveau van toegezegde donaties voor 1 jaar. Door de 

al jaren durende economische crisis zijn de kindertehuizen in Roemenië in moeilijke financiële 

omstandigheden gekomen. Er is daarom voor enkele jaren een hogere donatie vastgesteld die in 

de jaren tot 2015 geleidelijk weer wordt afgebouwd. De Stichting geeft hierdoor enkele jaren 

meer uit dan er binnenkomt. Het te hoge vermogen van de Stichting wordt zodoende in de goede 

richting omgebogen. 

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de cijfers over 2013: 

Opbrengsten  

Het totaal van de opbrengsten daalde met € 14.786.  

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

Afname giften  - 1.321 

Afname opbrengst verjaringsfonds -   530   

Verschil opbrengst stipendia   +   0 

Toename opbrengst verkoopruimte  +     1.059 

Afname opbrengst acties  - 448 

Afname opbrengst rente -    222 

Afname opbrengst verkoop kleding  -     12.024 

Afname bijdrage voor Evangelisatie Nagybereg - 1.300 

De giftenstroom lijkt negatief te worden beïnvloed door de aanhoudende financiële crisis. Ook 

de omzet van de verkoopruimte lijkt hier onder te lijden, echter door meer verkoop uit voorraad 

is de opbrengst hoger dan in 2012.  
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De opbrengst van het verjaringsfonds geeft een licht dalende tendens te zien. Zie diagram 

 

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

Tabitha. 

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 verkoopruimte vormt een belangrijke bijdrage aan de inkomsten. Zie onderstaand diagram. 

 

In de laatste jaren is helaas de verkoop in de verkoopruimte aanzienlijk gedaald ten opzichte van de drie 

voorgaande jaren. 

De opbrengsten uit verkoop van kleding in onderstaande grafiek geven een grillig beeld. Dit 

komt doordat de hoeveelheid aangeleverde kleding zodanig is dat er in twee jaar vijf transporten 

zijn. Het ene jaar twee en het volgende jaar drie. De kosten van transport worden in principe 

gedekt door de opbrengst. In 2013 zijn de transporten geregeld en rechtstreeks betaald door CE 

Basilea. Hierdoor zijn er dus geen inkomsten (en uitgaven) geweest voor de kledingtransporten. 
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Het  totaal van de opbrengsten daalde van € 57.089 in 2012 tot € 42.303 in 2013. 

Kosten 

De kosten zijn in 2013 gedaald met € 18.872. 

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

Stijging hulpverlening lyceum + 5.035 

Daling Gipsy school en evangelisatie -/- 600 

Afname hulpverlening stipendia -/- 2.992 

Afname (transport)kosten kleding  -/- 9.725 

Afname hulpverlening kindertehuizen  -/- 9.210 

Toename hulpverlening (overig)  +  708 

Afname reis + organisatiekosten  -/-    45 

Het totaal van de kosten daalde tot € 48.418. 

 

Hulpverlening 

 De kosten van hulpverlening aan de school in Nagybereg zijn in 2013 gestegen van  

± € 1.200 tot ± € 6.200. Dit bedrag is zoveel gestegen doordat er in tegenstelling tot 2012 

enkele donaties voor de school zijn geweest tbv. renovatie van toilet- en doucheruimten 

en het 20-jarig jubileum van de school. 

 Verder zijn in 2013 aan diverse projecten in Roemenië en Oekraïne de onderstaande 

bedragen verstrekt, met een totaal van € 37.938. 

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

-Valea lui Mihai (zigeunerwerk) € 4.150 (€ 550 uit opbr. winterfair) 

-Zigeunerevangelisatie Nagybereg € 1.200 (Homoki Ference) 

-Gipsy-school Nagybereg € 0  



Jaarverslag 2013 van Stichting Tabitha te Ridderkerk   

 

 

17 

-Stipendia lyceumstudenten € 4.738 (€ 550 uit opbr. winterfair) 

-Lydia Home Tg Mures €7.500 

-Dorcas Home Tg Mures € 7.500 

-Julia Home Oradea € 7.500 

-Granny’s Tirgu Mures € 1.200  

-Elisabeth Club Oradea € 2.350 (€ 550 uit opbr. winterfair) 

-Zomer-evangelisatie (Udvarfalva) €    750 

-Hongaars Gereformeerde Kerk  € 1.050 (€ 550 uit opbr. winterfair) 

  te Udvarfalva 

 

-Individuele hulp € 0 

 

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 2013 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. Lagendijk  J. Segaar 
(secretaresse)          (voorzitter)  

 

 

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