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Jaarverslag 2020                          
 
Voorwoord 
Ook dit jaar hebben de (Roma)kinderen en ouderen in Bulgarije gemerkt dat ze er niet alleen voor 
staan.  Via Tabitha Nederland / Help Tabitha hebben ze steun en aandacht gekregen. Dat was nooit 
gelukt zonder medewerking van alle donateurs, gevers en vrijwilligers. Wij waarderen het dat er 
telkens zoveel mensen zijn, die zich voor de stichting willen inzetten. 
Daarom: iedereen bedankt, die een bijdrage – in welke vorm dan ook – geleverd heeft aan het werk 
van de stichting en aan onze doelstelling van een betere toekomst voor de Bulgaarse     
(Roma)kinderen en de armste ouderen.  
 
God heeft ons in vele opzichten rijk gemaakt. Het is mooi om die materiële en geestelijke rijkdom te 
delen met anderen in onze directe omgeving en ver weg! 
 
Achtereenvolgens willen we in dit jaarverslag aandacht geven aan: 
 

1. Visie en missie van stichting Tabitha Nederland /  Help Tabitha 

2. Verslag van het bestuur 

3. Toekomst 

4. Samenwerking Tabitha Bulgaria 

5. Bestuur en organisatie 

6. Jaarrekening 
 
 

1. Visie en missie van stichting Tabitha Nederland /  Help Tabitha  
De eerste initiatieven voor Tabitha Nederland, voorheen Help Tabitha  zijn in oktober 1999 gestart. 
De stichting is officieel bij notariële akte opgericht op 11 april 2000. De statuten van de stichting zijn 
per 1 juni 2011 aangepast. De stichting heeft als doel: "Ondersteuning van christelijke hulpverlening 
aan wezen en ouderen in Bulgarije in de ruimste zin". Met ingang van 2017 presenteert de Stichting 
zich onder de naam Tabitha Nederland om meer bekendheid te verkrijgen in Nederland  met een 
breder draagvlak.  
 

We willen ons doel realiseren door de organisatiekosten 
van Tabitha Bulgaria te dekken en het weeshuis c.q. het 
Complex  voor Jeugdzorg en het Ouderencentrum in 
Roman te ondersteunen met projecten. 
In het kader van haar doelstellingen zet Tabitha 
Nederland zich eveneens in, door het initiëren, 
organiseren of laten organiseren van andere projecten in 
Bulgarije en de fundraising hiervoor.  
 
De Stichting werkt nauw samen met haar partner                    
Stichting Tabitha Bulgaria te Sofia.                                           
Deze Stichting is ontstaan uit Tabitha 2000 te Sofia   
en heeft vanaf 2005 een formele NGO -status                       
en is geregistreerd In Bulgaria.        
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Visie en Missie 
Het verlenen van christelijke hulpverlening, gericht op weeskinderen en de meest armste ouderen in 
Bulgarije, verbetering van hun leefomstandigheden en het bevorderen van hun toekomstperspectief. 
Dit is kernachtig samengevat  in ons nieuw missie statement: een betere toekomst voor Bulgaarse 
weeskinderen en ouderen. 
 
Hoofdactiviteiten  
De activiteiten bestaan voornamelijk uit: 

1. Het financieel  ondersteunen van de organisatie van Tabitha Bulgaria; 
2. Het initiëren en bevorderen van activiteiten voor de kinderen in het tehuis in Roman.  
3. Het jaarlijks organiseren van zomerkampen in Roman, Bulgarije door en voor jongeren vanuit 

Putten e.o.; 
4.  Fundraising  aantrekken voor  projecten van  Tabitha   

              Bulgaria; 
5. Het initiëren en bevorderen van opleidings- en  

              babaprojecten in Roman.  
6. Het initiëren en bevorderen van activiteiten in    

              Nederland om financiële  ondersteuning te realiseren     
              voor projecten in Bulgarije;  

7. Regelmatig voorlichting geven aan donateurs en   

            belangstellenden.  
 
 

 
 
 
2. Verslag van het bestuur  
 
Het jaar 2020 was geen eenvoudig jaar door de effecten van de corona. Een bezoek aan Bulgarije om 
de voortgang van de projecten met “eigen ogen” te zien was niet mogelijk. Ook de fondswerving liep 
vertraging op doordat nieuwe contacten moeilijk te realiseren waren.  
Gelukkig kon de voorgang van de lopende projecten doorgang vinden door onze trouwe donateurs, 
dank daarvoor!  
 
Dit jaar is het 21e jaar dat wij als  Tabitha 
Nederland actief zijn in Bulgarije en samen 
werken met onze partnerorganisatie Tabitha 
Bulgaria. 
In het  jaar 2000 ging er voor het eerst een groep 
jongelui naar het weeshuis in Roman, Bulgarije. 
De omstandigheden waren toen slecht  voor de 
kinderen in het weeshuis. Geen CV om de kamers 
goed te verwarmen, grote kamers met wel 20 
bedden op één kamer. Sliep je in het achterste 
bed, dan moest je misschien wel over 2, 3 of 4 
bedden heen om bij je eigen bed te komen. Nu 
zijn de gebouwen aangepast aan de zogenaamde 
“familie- structuur” en is er een woonunit voor 
“transitie”. 

 

In verband met corona brengt Tabitha 
Bulgaria geregeld extra voedsel naar de 
kindertehuizen 

 

‘Bridge between generations’,  in Roman.  
Ouderen en kinderen in het Ouderen Centrum 
werken aan een gezamenlijk thema.  
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Donatie van Max Maakt Mogelijk naast 
levensmiddelen 2 kuub stookhout 

Fysiotherapie kinderen 
met beperking 

Dat houdt in dat voor de “familie-structuur” er een aparte woonunit is voor 8 à 10 kinderen olv een 
mentor. Ook hebben ze eigen toiletruimten en een eigen keukentje met een gezamenlijke eetkamer. 
In de unit “transitie” wonen de kinderen vanaf de leeftijd van ca 15 jaar en ouder en deze worden 
extra begeleid om straks als ze 18 jaar of 19 jaar zijn, zelfstandig te gaan wonen.   
In 2000 behoorde Bulgarije nog niet bij de EU, de gemiddelde inkomens lagen beneden de € 250,- 
per maand en er was grote werkloosheid. Albena Matova trok zich toen het lot van deze kinderen 
aan en hielp met hulpgoederen, die ontvangen werden vanuit Amerika, Duitsland en Oosterrijk.   Een 
jaar eerder hadden Rients Boiten en Albena elkaar leren kennen op een “Euro-Partners Conferentie 
in Salzburg”, waar zij de situatie in Bulgarije had toegelicht. “De handen worden in één geslagen”. 
Ondanks dat “De muur” was gevallen, was er nog veel bureaucratie, corruptie, materialisme en 
hardvochtigheid in de samenleving. Wezen en Roma kinderen  waren totaal                                               
kansarm en een vergeten categorie.  
Nu, 20 jaar later,  is Tabitha Bulgaria(TB) een zelfstandige NGO, actief op het 
gebied van hulp aan Roma-, weeskinderen en de arme ouderen.  Tabitha 
Bulgaria is  actief in zo 10-15 weeshuizen, wordt een Ouderen Centrum in 
Roman onderhouden en zijn er ca. 35 (deel)werknemers(m/v). Medewerkers 
zijn o.a. baba’s, onderwijzers, verpleegsters, fysiotherapeuten, orthopedisten 
en logopedisten. Daarnaast worden bouwkundige verbeteringen  in weeshuizen 
/ouderen centra gerealiseerd  met ontvangen donaties. Helaas is er nog geen 
sprake van een zelfstandig, financieel onafhankelijke NGO. Samen met de steun 
van Tabitha Nederland wordt gewerkt aan een gezonde en financiële 
onafhankelijke organisatie in Bulgaria.        

 
Totaal heeft Tabitha Bulgaria € 125.000,00 ontvangen tbv projecten.              
Hiermee  konden  aan ca. 500 kinderen en ca 100 arme ouderen bijzondere 
hulp verleend worden.  
Naast onze donateurs willen we in het bijzonder onze waardering uitspreken  aan de stichting  
Promotion, MAX maakt Mogelijk en de leden van de GKv in Putten.   
 
Voor Tabitha Nederland was het na twee jaar weer een jaar dat we met een positief resultaat van       
€ 2.852,00 konden afsluiten 

 
Ook het vaste bedrag van donateurs  steeg licht ten opzichte 
van 2019 met een bedrag van € 1.675,00 tot € 8.547,00  
Het positief saldo van €  2.852,00 is ten gunste gekomen aan de 
algemene reserve. 
Voor de organisatiekosten van  Tabitha Bulgaria konden we 
totaal een bedrag van 
€ 16.000,00 overmaken.  
Dit betekent dat we bijna acht keer onze bijdrage aan Tabitha 
Bulgaria zagen vermeerderen tot € 125.000,00 aan projecten.  
 
 
 

 
 
 

Activiteiten 2020 
Door de corona zijn de meeste activiteiten voor het jaar 2020 afgelast. De voorzitter kon nog juist         
voor de “lock down” als gevolg van de corona een bezoek brengen aan Bulgarije en heeft daar 
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projecten bezocht in Roman en Stara Zagora. De negatieve gevolgen voor de tehuizen in Bulgarije 
van de Corona pandemie waren duidelijk merkbaar.  Gelukkig mochten we ca. 50.000 mondkapjes 
ontvangen voor de kinderen en het personeel in Bulgarije en liep de actie Corona in Nederland 
voortvarend, opbrengst € 6.592,00. Hartelijk dank!  
 
Maar het betekende ook dat een aantal zaken niet doorgingen. 
Het betekende geen:       

 
- collecteweek voor  Tabitha  
- actie gehouden voor het zomerkamp Roman.  
- jaarlijkse zomerkamp  in juli. 
- oliebollen actie op de wintermarkt in december 

 
Verder ontvingen we weer een donatie van MAX Maakt Mogelijk voor het uitdelen van een 50 tal 
winterhulp pakketten aan de meest armste ouderen in Roman, begin december.  
In Roman kijken de ouderen er naar uit en zijn dankbaar voor de gift.  

 Ook van de stichting Promotie ontvingen we weer een bedrag met Kerst en Pasen. Vele kinderen   
 konden we blij maken met een cadeautje.    

 
In de zomer van 2020 konden we een 
samenwerking aangaan  met OverNodig in 
Putten, om het oud ijzer wat bij OverNodig 
binnen komt en niet verkocht kan worden af 
te voeren.    
In 2020 hebben we aan oud ijzer voor een 
bedrag van € 4.369,00 afgevoerd.                         
Een mooi bedrag! 

 
   

- Stichting Kindertehuizen Bulgarije  
Sinds 1 januari 2018 is het bestuur van Help Tabitha ook het bestuur van de stichting 
Kindertehuizen Bulgarije(SKB).  
Het bestuur van SKB had in de loop van 2017 aangegeven dat zij wilde stoppen met de 
activiteiten. Niet vanwege desinteresse, maar  het vrijwilligerswerk en de energie die het 
vroeg, werd te veel. Na goed overleg over deze nieuwe situatie hebben beide besturen toen  
besloten dat Tabitha Nederland de activiteiten van SKB per 1 januari 2018 zou voortzetten.  
Op deze manier hoopten we de financiële ondersteuning, die SKB aan Bulgaarse projecten in 
de afgelopen jaren gaf, te kunnen voortzetten in de komende jaren.  
Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat ook in 2020 een aanzienlijk bedrag werd 
ontvangen voor het Baba – en het opleidingsproject. Een totaal bedrag van € 8.080,00. 

 
 
3. Toekomst 
 
Beleidsplan voor de periode 2021-2023 
Wij hopen dat de beperkingen, die opgelegd zijn door de overheid als gevolg  
van de corona,  binnenkort versoepeld kunnen worden. Door de corona lijkt het wel of “de motor 
van Tabitha stationair draait in plaats van op volle toeren”. De verwachting is inmiddels  
dat 2021 meer ruimte zal geven voor onze activiteiten.    
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Chr Scholengemeenscap Groevenbeek 

Voor 2021 en komende jaren willen we werken aan meer bekendheid van Tabitha Nederland, en de 
projecten, die in Bulgarije gerealiseerd worden voor het voetlicht brengen.                                                                                                  
 
 
In 2020 was het bestuur voornemens een reis naar Bulgarije te maken, om ook kennis te nemen van 
de andere projecten dan alleen in Roman. Helaas bleek dit niet mogelijk te zijn en is deze reis nu 
gepland voor 2021.  
Ook zal  Tabitha Nederland de organisatiekosten als een apart project naar de achterban gaan 
presenteren.  
Verder zal onze aandacht gaan naar het project “Isolatie Tehuis Roman”. Dit gebouw is gedeeltelijk 
geïsoleerd, maar een paar gevels moeten nog voorzien worden van extra isolatie.  Inmiddels is er een 
bedrag van ca. € 10.000,- beschikbaar hiervoor.  
Wat betreft de kinderen richten we ons meer op onderwijsondersteuning en het baba-project.  
Voor de ouderen zijn we in gesprek met de gemeente over het opzetten van een klein wooncomplex 
voor de ouderen. Een potentiéle donateur voor dit project heeft afgehaakt omdat het overleg  met 
de gemeente Roman te traag verliep. We zijn nu op zoek naar nieuwe sponsors voor dit project. 
 

Tenslotte kunnen we melden dat 
we in Ermelo hebben meegedaan 
aan de matching Beursvloer 
Ermelo, wat er toe geleid heeft 
dat wij ons dit jaar bij de scholen-
gemeenschap Groevenbeek 
konden presenteren voor een 
zomerkamp project. Helaas voor 
ons is de keuze niet op Bulgarije 
gevallen, maar op een project in 
Afrika. In ieder geval was het een 

mooie gelegenheid om de activiteiten van Tabitha te presenteren.      
 
4. Samenwerking Tabitha Bulgaria 
 
Organisatie kosten NGO Tabitha Bulgaria  
Met de Stichting Tabitha Bulgaria is ook dit jaar weer samen gewerkt. In de loop van 2021 
verwachten we weer het verslag van Tabitha Bulgarije over 2020 te ontvangen. Dit verslag is dan 
weer beschikbaar en wordt desgevraagd beschikbaar gesteld, zodat u over de gerealiseerde 
projecten in Bulgaria kennis kunt nemen. 
Tabitha Bulgaria heeft in 2020 ca. € 125.000,00 ontvangen ten behoeve van projecten in Bulgarije. 
             
Voor 2020 heeft Tabitha Nederland een bedrag van € 16.000,- als ondersteuning aan Tabitha Bulgaria 
kunnen overmaken. Het procentuele deel dat Tabitha Nederland van de totale exploitatiekosten van 
Tabitha Bulgaria voor haar rekening neemt blijft hiermee onder het niveau wat Tabitha Bulgaria per 
jaar nodig heeft. Tabitha Bulgaria slaagt er tot nu toe in om via andere sponsors de begroting tot ca. 
80% dekkend te krijgen.     
In 2020 is er geen zomerkamp in Roman geweest. De situatie rondom corona liet dit niet toe. 
 
 
In Bulgarije loopt het transitieproces om de weeshuizen te sluiten nog steeds. Op dit moment wordt 
geschat dat ca. 80% al gesloten is. Hiervoor in de plaats komen dan met geld van de EU zogenaamde 
“Small group houses”. Bij de opzet van deze woonunits zien we dat de overheid kort op de budgetten 



STICHTING TABITHA NEDERLAND 

Hulpverlening aan Bulgaarse weeskinderen en ouderen. 

Secretariaat:   Stadhouderslaan 102 3761 EN Soest 
Tel. +31(0)653 399 478  Banknr. NL04RABO035.46.68.358 

www.tabithanederland.nl 
 

6 
 

 

van de tehuizen.  Zeker met de gevolgen van de corona pandemie zorgt voor extra aanvragen bij 
Tabitha Bulgaria voor  voedsel,  financiën voor Baba projecten en specialistische ondersteuning, zoals 
psychotherapie en logopedie.      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
5. Bestuur en organisatie 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 
Het bestuur bestaat uit 5 personen, met elk een eigen taak en verantwoordelijkheid.  
 

Naam Functie 

Dhr. R. Boiten*) Voorzitter  

Dhr. E.T. de Vries Secretaris 

Dhr. L.G. v/d Hoek Penningmeester 

Dhr. J. Leeflang Webbeheerder /  
Projectcoördinator 

Mevr. Leeflang -Loman Communicatie en PR 

*) tevens vicepresident van Tabitha Bulgaria 
 
In 2020 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Een aantal keren via Zoom. Belangrijke  
onderwerpen waren: 

- De corona pandemie en de bijbehorende acties 
- De weeshuizen van Roman I en II; 
- Het zomerkamp Putten, die dit jaar niet door ging.  
- Het werken aan de verbreding van het financiële draagvlak; 
- De samenwerking met Tabitha Bulgaria en haar projecten; 

- De uitbouw van de website en de verdere verbetering van de PR; 
 
Het beloningsbeleid   
De stichting werkt met vrijwilligers, die geen beloning of reiskosten ontvangen. Evenzo ontvangen de 
bestuurders geen beloning voor bestede tijd en reiskosten. Alleen daadwerkelijke gemaakte 
projectkosten voor de Stichting worden vergoed. 
    
Donateurs 
Het aantal vaste donateurs is in 2020 iets toegenomen, waardoor de opbrengst aan donaties met € 
1.675,00 is toegenomen. 
Het bestuur blijft waakzaam op het verbreden van het financiële draagvlak van de Stichting. Dit is van 
groot belang voor de ondersteuning aan Tabitha Bulgaria, waardoor het werk in Bulgarije op 
hetzelfde niveau kan doorgaan.  

 

 

George Michailov, medewerker Tabitha 
Bulgaria met een van de kinderen met een 
beperking. 
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Roman Ouderen Centrum, 

 
Informatieverstrekking  
In 2020 werden twee informatiebulletins uitgegeven. Verder is  opnieuw aandacht gegeven aan de 
inhoud en actualiteit van de website. 
 
Goede doelen status – ANBI 
De belastingdienst kent vanaf 1 januari 2008 aan goede-doelen-organisaties de status van Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) toe als ze voldoende professioneel zijn opgezet.  
 
Daarbij worden eisen aangesteld (meerjarenplan, goede verslaglegging e.d.). Help Tabitha / Tabitha 
Nederland heeft deze status gekregen en staat als zodanig in de registers ingeschreven onder 
nummer RSIN 8089589877. 
 
 

6. Jaarrekening  
 
Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar onderstaand  
financieel overzicht 2020. 
 
Structurele bestemde reserve 
De ondersteuning aan Tabitha Bulgaria wordt per 
kwartaal vooraf beschikbaar gesteld.  
De structurele bestemde reserve waarborgt  voor 
enkele maanden voortzetting van de ondersteuning.     
De bestemde reserve is per eind 2020 ongewijzigd, 
En bedraagt € 6.280,00. 
 
  
 
 
 
 
 
 Financieel Jaaroverzicht 2020 
 
 

 

2019   2020   

Financieel overzicht Stichting Tabitha Nederland          

ACTIVA         

  
  

    

Liquide middelen 
 

      3.064          7.266  

  
 

      

PASSIVA 
 

      

  
      

Algemene reserve       -3.216             -364    

Bestemmingsreserve         6.280           6.280    

Vooruitbetaald               -             1.350    

Totaal         3.064          7.266  
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BATEN         
 
Algemene baten 

 
      

Donaties         6.872           8.547    

Statiegeldpijpen            488              616    

Deur aan deur collecte         1.274           1.189    

Ontvangsten tbv Tabitha Bulgaria         1.447                 -      

Totaal Algemeen 
 

    10.080        10.352  

  
 

      

Baten uit projecten 
 

      

Diverse acties ivm Corona               -             6.592    

Stichting Promotie (paas en kerstdonatie)               -             8.000    

Stichting Overnodig (bijdrage ouderencentrum)               -           1.500    

Werkvakantie zomer      10.012              482    

Stichting Max maakt mogelijk         9.755           5.750    

Oud ijzer              39           4.369    

Totaal Projecten       19.806        26.692  

 
LASTEN 

 
      

  
 

      

Besteed aan doelstellingen 
 

      

Bijdrage Tabitha Bulgaria     14.000        16.000    

  
 

    14.000        16.000  

Werkvakantie zomer         7.194           1.500    

Winterhulp Roman         9.789                 -      

Baba            200                 -      

Food support               -                600    

Renovatie dak Roman               -             2.100    

Ouderen Roman               -             5.250    

Acties Pasen               -             4.000    

Acties Kerst                -             4.500    

Totaal Projecten 
 

    17.183        17.950  

  
 

      

Algemene lasten 
 

      

Organisatiekosten               -                   -      

PR-kosten            100                 -      

Bankkosten en rente            226              242    

Totaal algemene lasten   
          
326    

          
242  

RESULTAAT        -1.622          2.852  

     Het positieve resultaat in 2020 compenseert grotendeels de negatieve algemene reserve van eind 
2019, zodat de algemene reserve per eind 2020 minder negatief is. 
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Putten, 25 oktober  2021 
 
Namens het bestuur, was getekend                                                      
 
R. Boiten, voorzitter                                                               
 
 
E.T. de Vries, secretaris  
 
 
L.G. v/d Hoek, penningmeester  
 
 
 J. Leeflang, webmaster, projectcoördinator  
 
 
T.A. Leeflang –Loman, communicatie, PR  
   
 
 
 
 


