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Albert en Sjannie  

 
BULGARIJE: een simpel avontuur    
Even terugkijken, maar het nieuwe is er al; zie je het niet? 

Nieuwsbrief september 2022   
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OOK DIT IS ER 
Na de 2 jongerenkampen is het even pauseren en alles voorbereiden voor 
de Engelse les. Daar hoort natuurlijk het kennismaken met de lerares 
Marija en haar familie, man Todor en twee kinderen, bij. Ze wonen in 
Gabrovo, een klein stadje waar we een minnuut of 10 vandaan wonen. 
Todor is verbonden aan de municipality en heeft Nederland uit hoofde van 
zijn beroep, milieudeskundige, nederland meerdere malen bezocht en gaat 
datr in oktober weer doen. Hij is initiatiefnemer van het scheiden van afval 
in het stadje en is bezig met een project van wat wij statiegeld noemen. 
Net buiten het centrum is er een ruimte waar een inname-apparaat voor 
plastic flessen staat. Voor iedere ingebrachte fles krijgen ze punten.. als 
ze een bepaald aantal punten hebben, kunnen ze die inwisselen voor kleine 
cadeautjes. Het eerste initiatief van statiegeld voor flessen in Bulgarije. 
Wellicht krijgen we hem een paar dagen op visite. Genoeg daarover. 

ENGELSE LES 
De Engelse lerares is een prachtig jonge vrouw, dochter van een Bulgaarse 
man en een bulgaarse Roma-moeder. Het feit dat ze Romabloed heeft 
verklaart haar liefde voor de Romameisjes die ze Engelse les geeft. De 
meisjes die ik ga ophalen, zijn ook in het jongerenkamp geweest; voor ons 
een manier om ze beter te leren kennen en te ontdekken welke talenten 
ze hebben en of ze deze willen inzetten voor het Koninkrijk: soms maakt 
deze tijd samen ook duidelijk dat je je hebt vergist. Ook nu moeten we 
erkennen dat de Engelse les een prima excuus is om hun cultuur en 
gewoontes beter te leren kennen, maar ook om hen wegwijs te maken in 
de grote wereld. We hebben weer een prachtige week met hen. 

HET ZIT ER EVEN OP: maar niet echt 
We zitten weer in ons huis in Dieren. Afgelopen week zijn onze zoon met 
zijn dochter naar Bulgarije gekomen, om ons te helpen op een goede 
manier weer terug te gaan. Een paar dagen genoten van prachtige mensen, 
natuurgebieden, vogels, vlinders. Afscheid genomen van gemeentes, 
vrienden, buren en van Balkancultuur en alles wat daar bij komt kijken. De 
bus inpakken, vullen met herinneringen, praktische zaken, liefde voor de 
mensen, gebedsbeloftes en hoopvolle woorden voor de toekomst. Vijf-en-
twintig honderd kilometers te gaan, onderweg ontmoeting met kostbare 
vrienden in Thalgau, tal van hobbels op de weg met onverlichte en 
ongestreepte wegen, huizenhoge dieselprijzen, maar ook Gods 
bescherming op weg naar Dieren.  



2 

 

   VERJAARDAG 

  BRUILOFT JOHANNA 

 

 

Contact  

Mailen 

albertvanbrunschot@live.nl 

Giften (ANBI) 

Rafael Den Bosch 

 NL48RBRB0878546502 – 

Gift  voor Bulgarije 

   WAT HEEFT HET GEGEVEN   
- Veel zegen en vrede 
- Ontmoetingen met Jezus en Zijn Koninkrijk 
- Dankbaarheid naar God, over gezondheid, bescherming, gezin, 

familie, vrienden en kennissen, kerk, Rafael Nederland, sponsoren, 
bidders, belangstellenden,  

- Twee vruchtbare jongerenkampen 
- Een mooie week Engelse les 
- Nieuwe en vernieuwde relaties met kerken  
- Bouw van relatie met jongeren in de straat 
- Gebedsvragen beantwoorden van jong en oud, ook in Nederland 
- Voortzetting en uitbreiding relaties met vrienden 

WAARDOOR? 
- Liefhebben van God en je naasten als jezelf 
- Geloof dat God je gebruikt 
- Meeleven met, inleven in mensen en geven wat je hebt 
- Ondersteuning geven aan diverse gemeentes 
- Uitreiken naar minderbedeelden 
- Geestelijk in beweging blijven 
- Geloof in de invloed die je hebt, ook door kleine dingen 

LEREN (OMGAAN MET) 

- onverwachte gebeurtenissen en verrassingen 
- andere gewoontes, culturen en normen 
- teleurstellingen als verwachtingen niet uitkomen 
- teleurstellingen als mensen beloftes niet nakomen 
- krapte in tijd en geld 
- mensen die je in de steek laten 
- armoede van mensen 
- uitzichtloosheid van mensen 
- onmacht om mensen te helpen 
- situaties waardoor je geen rust kunt nemen 
- het besef dat er altijd geleerd kan worden 
- schijnbaar nutteloos investeren 

WAT SOMS MIS IS GEGAAN              
- Relaties met achterbannen goed houden 
- Verjaardagen vergeten 
- Niet steeds alert reageren op mails en berichten 

TENSLOTTE 
We zijn net terug in Nederland, nog niet geland. We willen ook hier 
genieten van het leven, ons gezin, familie, vrienden, kerk(en). En zien of 
en hoe en we actief kunnen blijven, waar het ons gegeven is en waar God 
ons wil hebben.We verheugen ons om velen van jullie weer te zien en 
verhalen te verhalen. Hoe mooi zou het zijn als we onze passie kunnen 
delen om daarmee tot bemoediging te zijn. Onze dankbaarheid voor de 
velen die ons steunen is groter dan we kunnen zeggen. We zien uit naar de 
toekomst, hoe deze er in deze spannende tijden er ook uit mag zien.  We 
wensen u allen een gezegende tijd; houd goede moed.  
Albert en Sjannie 
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