
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 

STICHTING TABITHA - RIDDERKERK 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2021 van Stichting Tabitha te Ridderkerk   

 

 

Ridderkerk,  

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021. Het tweede jaar waarin het coronavirus wereldwijd 

genadeloos toesloeg. Wij konden dit jaar ondanks de meerdere lockdowns en reisbeperkingen één reis 

naar Oost-Europa maken. 

Hoewel ook in Nederland veel problemen waren door de coronacrisis is de financiële positie van 

Stichting Tabitha nauwelijks verslechterd. Hierdoor hebben we de steun op peil kunnen houden. 

In Oost-Europa is de crisis extra hard aangekomen en zal veel aandacht nodig zijn om zaken die zijn 

weggevallen of gereduceerd zijn weer op te gaan bouwen zodra de crisis achter de rug is. 

Uw steun is daarvoor hard nodig! 

 

Meer informatie over het werk van stichting Tabitha is ook terug te vinden op onze website, 

www.stichting-tabitha.com 

 

Wij zeggen u, namens de mensen uit Roemenië en Oekraïne, dank voor uw ondersteuning en vragen 

uw blijvend gebed voor onze broeders en zusters in Oost-Europa. 

 

 

Het bestuur van Stichting Tabitha:  

J. Bahlman 

M.D. van Beuzekom  

A. Lagendijk (penningmeester) 

H.R.E. Schrik (voorzitter) 

J. Sloof 

J. de Vries (secretaris) 
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Algemeen beleid van Stichting Tabitha 

Van het bestuur 

Het heeft de voorkeur dat het bestuur van Stichting Tabitha uit een evenredig deel bestuursleden vanuit de 

Hervormde Wijkgemeenten binnen de PKN in Ridderkerk bestaat. Sinds het najaar van 2016 zijn de 

wijkgemeenten 1, 3 en 6 in het bestuur vertegenwoordigd. 

 

In 2021 kon er door de aanhoudende coronapandemie alleen in het najaar een bezoek gebracht worden 

aan Oost-Europa. Dit bezoek werd door onze Oost-Europese broeders en zusters zeer gewaardeerd! 

Naast dit bezoek zijn er met enige regelmaat digitale contacten geweest. Doordat ook in Roemenië en 

Oekraïne lockdowns zijn geweest zijn er niet veel nieuwe dingen te melden. De hele wereld lijkt wel een 

tijd stil te hebben gestaan. 

 

Algemeen beleid 

Het beleidsplan 2020-2024 staat op onze website. 

 

Kleding  

Elke week wordt er kleding opgehaald en aangevoerd bij de 

Ichthuskerk. Naast “grote” leveranciers komt ook een groot 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, 

Dijksman, de Mik) de kleding gesorteerd en in dozen verpakt. 

Hierbij worden zij per toerbeurt bijgestaan door A. Pot, N. Stolk en 

J. de Vries voor hand- en spandiensten. Sinds het einde van de 

eerste lockdown in 2020 gebeurt dit bij toerbeurt van één dame en één heer. Zodra de ruimte te krap 

wordt om te werken, wordt een transport georganiseerd om de dozen naar de containers op het terrein van 

de firma Nugteren over te brengen. Voor dit tussentransport wordt een kleine vrachtwagen gehuurd. 

Zijn beide containers en is de ruimte in de Ichthuskerk vol dan volgt een transport naar Roemenië. 

Hiervoor is dan een ploeg vrijwilligers aanwezig om de vrachtwagen te vullen.  

Van de kleding wordt vrijwel alles vervoerd naar de kledingwinkels in Roemenië van de CE-Union 

waarvan CE-Basilea de uitvoerende instantie is. De kleding wordt in Tirgu Mures opgeslagen in depot en 

later afgeleverd bij de kledingwinkels ter plaatse. In Oradea wordt de kleding rechtstreeks bij de 

kledingwinkel afgeleverd. 

 

Kijkt u voor de hoeveelheid dozen en kilo’s in de tabellen onder Transportgegevens.  

 

Giften  

Stichting Tabitha heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn van 

uw inkomen. 

 

Website  

Op onze website kunt u de lopende acties van onze stichting vinden maar ook het beleidsplan en de 

reisverslagen met bijbehorende foto’s. Als er specifieke hulpvragen zijn of een vraag om voorbede, 

worden deze ook op de site vermeld. 

www.stichting-tabitha.com 

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


Jaarverslag 2021 van Stichting Tabitha te Ridderkerk   

 

 

 

 

 

Winterfair 

Door de aanhoudende coronabesmettingen in het najaar is ook in 2021 geen winterfair georganiseerd. 

Wel konden de afnemers van boterletters op deze dag hun letter(s) ophalen in de Wilhelminakerk, met in 

achtneming van de coronaregels. 

 

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 Nugteren en Hooijmeijer voor het beschikbaar stellen van ruimte, 

openstellen van terrein en leveren van energie. 

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. 

 

 

Galaten 6:9-10 

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten 

wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede 

doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 
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Lopende projecten in Oekraïne 

 

Het Nagybereg Réformátus Lycéum 

Het Lyceum, wat tot de top van de scholen in West-Oekraïne 

behoort, ligt in het Hongaars sprekende zuidwestelijke deel van de 

Oekraïne. Het schooljaar 2020/2021 heeft de school 120 leerlingen 

verdeeld over 7 groepen. (2 groepen klas 1). Het schooljaar 

2021/2022 heeft de school 143 leerlingen verdeeld over 9 groepen. 

Doordat er een ondersteuning is vanuit de Hongaarse kerk voor de 

school, is er minder behoefte aan structurele ondersteuning door 

andere instanties zoals Stichting Tabitha. 

 

Werk onder de zigeuners in Nagybereg 

In een eigen wijk woont in Nagybereg een zigeunergemeenschap. 

In het midden van de wijk staat het Multi Functioneel Centrum. 

Hier zijn op zondag de kerkdiensten. 

 Door de week is er kleuterschool ter voorbereiding op het 

staatsonderwijs. Deze kinderen hebben dan een veel groter kans 

dat ze het staatsonderwijs goed kunnen afronden. 

Dit project loopt sinds 2016 onder leiding van Toth Laszlo 

redelijk goed. Wel is het zo dat niet alle kinderen uit de 

nabijgelegen wijk naar de kleuterschool komen. Naast deze 

kleuterlessen wordt ook op de staatsschool na de normale lestijd bijles gegeven voor kinderen die dat 

willen en/of  nodig hebben. 

In dit project werken we samen met Gipsy Mission uit Amersfoort. Voor Stichting Tabitha levert de 

evangelische boekhandel De Kandelaar een bijdrage in dit project. In 2021 hebben we samen met Gipsy 

Mission een nieuw contract voor een jaar afgesloten voor de ondersteuning van dit project. 

 

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.  

Door de ondersteuning van de Hongaarse kerk en de Hongaarse overheid! is de vraag naar Stipendia ook 

in 2021 geheel weggevallen. 

 

Vooruitzicht 

De algehele situatie in de Oekraïne is nog steeds zorgelijk te noemen. Veel mannen en jongens zoeken 

werk in Hongarije omdat daar voor hetzelfde werk veel meer verdiend kan worden. De Hongaren worden, 

mede door het feit dat veel mensen uit het oosten zich nu in het westen vestigen, een minderheid in dit 

deel van de Oekraïne. Dit brengt ook spanningen met zich mee. 

De prijzen van bijvoorbeeld voedsel zijn nog steeds hoog en de salarissen, als ze al uitbetaald worden, 

blijven laag. Hulp blijft hier heel hard nodig. 

De financiële situatie van het Lyceum in Nagybereg is daarentegen redelijk te noemen, zie onder Het 

Nagybereg Réformátus Lycéum. 
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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 en de andere projecten worden (deels) gefinancierd met de inkomsten uit verkoop van 

de tweedehands kleding in de winkels in Tirgu Mures en in Oradea. De leiding van CE heeft grote moeite 

haar financiën rond te krijgen. Mede ook door een dalende omzet in de winkels. 

 

Aanverwante activiteiten 

Kindertehuizen in Tirgu Mures 

● Lidia Home, een tehuis voor oudere kinderen die na 

enkele jaren met een vervolgopleiding 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. Er zijn nu 15 

kinderen in het tehuis woonachtig. Er is plaats voor 20 

kinderen. De financiën zijn een doorlopend probleem. Er 

is staatssteun die zo’n 40% van de kosten dekt. 60% 

moet dus uit giften en sponsoring komen. In dit thuis is  Edith Biro directeur. De vorige directeur, 

Lidia Szabo, is inmiddels met pensioen gegaan en springt alleen in speciale gevallen nog bij. 

 

● Dorkas Home. In het tehuis wonen nu 8 kinderen  in de 

leeftijd van 7 tot 20 jaar. Het tehuis krijgt staatssteun ter 

hoogte van zo’n 50% van de kosten. De rest komt uit 

giften en sponsoring. Nu de leiding is dit jaar 

overgegaan naar een nieuwe directeur en een nieuwe 

welzijnswerker omdat Istvan Halmen en Maria, zijn 

vrouw, met pensioen gegaan zijn. 

 

 

 

Het Granny-project in Tirgu Mures 

● Dit betreft een ondersteuningsproject voor 

ouderen die niet of nauwelijks in staat zijn in hun 

levensbehoeften te voorzien. De club bestaat uit 

140 grannies. Elke week komen ze bij elkaar met 

ongeveer 27-35 grannies. Tijdens die 

bijeenkomst wordt er een Bijbelstudie gedaan 

maar is er ook tijd voor een spelletje. Door 

vrijwilligers (studenten) wordt er bij de ouderen 

ook bloeddruk gemeten, suiker gecontroleerd enz. Alle bij de club aangesloten ouderen worden 

zeer regelmatig thuis bezocht. 

 

Ondersteuningsprojecten Philothea Klub 

• Door de Philothea Klub wordt een scala aan ondersteuningsprojecten, vooral onder de jeugd, 

uitgevoerd. Stichting Tabitha levert hier in verhouding een bescheiden bijdrage aan. Er wordt 

overwogen om deze projecten uitgebreider te gaan steunen. 
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Kindertehuis in Abod 

● Het tehuis in Abod is op 2 april 2015 officieel geopend. Op dit moment wonen er 11 kinderen. 

Een groot deel van de financiering komt uit 

donaties van de Stichting Roki in Wilnis, een 

kerkelijke gemeente uit Urk en uit Ierland. 

Stichting Tabitha ondersteunt dit tehuis met een 

bedrag ter grootte van ong. 10% van hun 

begroting. (Vooral) door de ouders van de 

directrice, Sandra Fekete, wordt veel werk 

verricht in en om het huis om het beter 

bewoonbaar te maken. 

 

Kindertehuis in Oradea 

● De naschoolse opvang in Julia Home loopt goed. Er zijn 

dagelijks ±15 kinderen. Ze krijgen een warme maaltijd, 

hulp bij huiswerk en/of bijles, hygiëneles, christelijke 

opvoeding. De financiën voor dit project rond te krijgen is 

een uitdaging maar lukt tot op heden goed. Naast dit 

project lopen nog andere projecten onder de jeugd maar 

ook worden extreem arme gezinnen en ouderen 

ondersteund. 

 

Ouderenproject in Oradea, Elisabeth Club 

● Dit betreft de wekelijkse Bijbelclub. Ook is er tijd om elkaar te ontmoeten. Er zijn dan meestal  

70 tot 80 mensen aanwezig. Naast de wekelijkse bijeenkomst zoeken de ouderen elkaar ook 

buiten de bijeenkomsten op om elkaar tot hulp te zijn.  

 

Verslaafden project 

● Ds. Arpad Szabo is wekelijks een dag bij de verslaafdenkliniek van Bonus Pastor werkzaam. Hij 

verzorgt hier bijstand in het pastoraat. 

 

Hulp en scholing zigeunergemeenschap in Valea lui Mihai 

● Opvangcentrum voor zigeunerkinderen, geleid door 

de Nederlandse Areke Wigmans. 

In 2020 is door de coronacrisis het tehuis een aantal 

maanden gesloten geweest. Het personeel moest 

door de moeilijke financiële positie ontslagen 

worden. Na de zomervakantie is toen een geheel 

nieuwe start gemaakt de jongere kinderen, groepen 

0 en 1. Dit jaar zijn deze kinderen een groep 

opgeschoven waardoor er weer een aantal kinderen 

bij kon in de laagste groep. Er zijn nu dagelijks 35 

kinderen die na de schooltijd op de staatsschool 

vanaf 12.00 tot 16.00 uur worden opgevangen met eten en daarna bijles. 
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● De zigeunerkerk, waar Areke diaconale bijstand verleent, 

blijkt nog steeds een actieve gemeente te huisvesten. Er 

zijn geen tekorten. Tijdens de kerkdiensten zijn er nu zo’n 

60 tot 80 mensen aanwezig. Een reden tot zorg is het feit 

dat nu er diverse gemeenteleden in de zomer werk vinden 

in het buitenland en die gezinnen meer inkomsten hebben, 

de jeugd meer en meer in aanraking komt met de 

buitenwereld (o.a. Internet) en daardoor van de kerk 

worden afgetrokken. 

Ook hier hebben door lockdowns de diensten stilgelegen. 

  

Toekomst 

Door de verkoop van kleding door CE-Basilea worden de tehuizen en de naschoolse opvang in de 

tehuizen gefinancierd en kan er diaconale hulp worden geboden. De kledingwinkels zijn daarvoor van 

groot belang. Wij bidden dat wij de kleding mogen blijven aanvoeren en vragen ook uw voorbede 

hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

 

Individuele ondersteuning 

In 2021 zijn er geen aanvragen geweest voor persoonlijke ondersteuning. 
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Transportgegevens van de laatste 5 jaar 

 

 

 

 

Roemenië 
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Oekraïne 

 

 

 

 

De laatste jaren verloopt de aflevering van goederen in Oekraïne zeer moeizaam. Daarom is in 

overleg met de contacten daar besloten voorlopig te stoppen met leveranties. Tevens zijn door 

donaties van de Hongaarse kerk aan het Lyceum de goederen minder hard nodig dan voorheen. 
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FINANCIËN 

Het jaar 2021 is afgesloten met een winst van € 4.198,-. 

Doordat er dit jaar geen winterhulp is verdeeld is het eigen vermogen 

teveel gegroeid voor onze doelstelling: reserves voor 1 jaar toezeg-

gingen aan onze contacten in Oost-Europa.  

De komende jaren hopen we de reserves naar het gewenste niveau te 

brengen. 

 

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de cijfers over 2021: 

 

Overzicht inkomsten 

Omschrijving 2021 2020 Verschil 

Giften  €      31.313   €      29.401   €      1.912  

Verjaringsfonds  €        1.856   €        2.208   €        -352  

St. Nicolaasactie  €           977   €        1.048   €          -71  

Eindejaarsactie  €        3.042   €        5.295   €     -2.253  

Winterfair  €        1.445   €        4.320   €     -2.875  

Concert  €           199   €             -     €         199  

Bijdrage De Kandelaar Evangelisatie  €        1.200   €        1.200   €            -    

Rente  €             -     €               5   €            -5  

Totaal Inkomsten  €      40.032   €      43.477   €     -3.445  

 

Hierna volgen de belangrijkste inkomstenposten in een beeld van de laatste 10 jaar 

Overzicht giften. De forse stijging in 2016 ontstaat voornamelijk door een legaat en een grotere bijdrage 

vanuit de diaconale kas van de Hervormde Gemeenten in Ridderkerk. In dit jaar zijn de giften nogal wat 

hoger dan voorgaande jaren. Mogelijk als dank voor het afnemen van de coronacrisis? 
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Voor de kleding zijn er geen inkomsten sinds de transporten door de afnemers worden geregeld. 

De opbrengst van het verjaardagfonds geeft al jaren een dalende tendens te zien. Hierbij maakt 2020 

een uitzondering 

 

Winterfair. In verband met de coronacrisis is er dit jaar geen winterfair gehouden. We hebben echter wel 

een concert gehad wat extra inkomsten opgeleverd heeft. 

Overzicht uitgaven 

Organisatie Stichting Tabitha       

Omschrijving 2021 2020 Verschil 

Reis- en verblijfskosten  €        1.271   €             -     €      1.271  

Kantoor-/Administratiekosten  €        1.334   €           306   €      1.028  

Advertentiekosten  €             -     €             -     €            -    

Bankkosten  €           443   €           299   €         144  

Kosten verjaringsfonds  €           356   €           261   €           95  

Totaal organisatie kosten  €        3.404   €           866   €      2.538  

    

Uitgaven hulpverlening in Oekraïne     

Omschrijving 2021 2020 Verschil 

Lyceum Nagybereg, winterhulp  €             -     €             -     €            -    

Stipendia (studiefinanciering)  €             -     €             -     €            -    

Gipsy basisschool Nagybereg  €             -     €             -     €            -    

Gipsy Evangelisatie  €        6.500   €        7.111   €        -611  

Persoonlijke hulp  €             -     €             -     €            -    

Totaal Oekraïne  €        6.500   €        7.111   €        -611  

    

Uitgaven hulpverlening in Roemenië     

Omschrijving 2021 2020 Verschil 

Julia Home, Oradea  €        4.500   €        5.200   €        -700  
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Elisabeth Club, Oradea  €        1.800   €        2.500   €        -700  

CE-House, Tirgu Mures  €             -     €             -     €            -    

Philothea Klub Tirgu Mures  €        2.000   €        1.000   €      1.000  

Dorcas Home, Tirgu Mures  €        2.500   €        3.200   €        -700  

Granny, Tirgu Mures  €        2.500   €        2.500   €            -    

Lidia Home, Tirgu Mures  €        2.500   €        3.200   €        -700  

Kerub Abod Kindertehuis  €        2.500   €        3.200   €        -700  

Kinderopvang Valea Lui Mihai  €        6.600   €        7.300   €        -700  

Bonus Pastor Ozd  €           600   €           600   €            -    

Persoonlijke hulp  €             -     €             -     €            -    

Totaal Roemenië  €      25.500   €      28.700   €     -3.200  

    

Kleding Basilea       

Omschrijving 2021 2020 Verschil 

Transport en overige kosten kleding  €           430   €           528   €          -98  

    

Totaal uitgaven       

Omschrijving 2021 2020 Verschil 

Totaal uitgaven  €      35.834   €      37.205   €     -1.371  

 

De kleding die door Stichting Tabitha wordt ingezameld, wordt geheel naar Roemenië verstuurd. Met de 

verkoop van kleding in Roemenië worden enkele kindertehuizen van financiële middelen voorzien voor de 

exploitatie. De transporten naar Roemenië worden sinds 2013 door de beheerders van de kledingwinkels 

geregeld. 

 

De sprong omhoog voor kosten van de kleding ontstaat doordat Stichting Tabitha in 2017 zich gedwongen 

zag een opslagplaats voor de containers te huren op het terrein van De Jong Tours Holding. Voorheen 

stonden deze containers gratis gestald aan de Lagendijk. Met ingang van juli 2019 staan de containers weer 

gratis gestald aan de Lagendijk bij de Fa. Nugteren. 
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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. 

 

 

 

De Winst- en Verliesrekening en de Balans kunt u op de volgende pagina’s inzien. 

 

 

Namens het bestuur van de Stichting Tabitha,  

    

J. Bahlman  M. van Beuzekom  A. Lagendijk  

       (penningmeester)   

  

       

 

 

R. Schrik   J. Sloof    J. de Vries   

(Voorzitter)      (secretaris) 
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