
 

 

 Werkweek Westerkerk Bulgarije 2022 
 

   22 oktober - 29 oktober 

     Slatina 
 

  

     

 

    Informatiebrief 

 

  



 

 

Beste Bulgarije gangers en thuisblijvers. 

 

In dit informatieboekje staat praktische informatie die jullie 

moeten weten voordat jullie vertrekken naar Bulgarije. Neem het 

alvast door en als er vragen zijn horen we dat graag zondagavond 9 

oktober. 

 

We bidden voor een onvergetelijk avontuur! Praktische hulp voor de 

Roma in Bulgarije, een paar mooie dagen voor de kinderen en een 

stukje groei voor jullie eigen leven! 

 

We kijken er naar uit! 

Aart Verspuij 

Hanneke van Kesteren 

Tonny en Patricia Poelman 
 



 

 

Zaterdag 22 oktober vliegen we van Schiphol met Bulgaria Air, 

10.15 uur vertrekt vliegtuig vlucht FB 462 AMS - Sofia, verwachte 

landing 13.55 uur op Sofia. 

We verzamelen om 6.15 uur op Schiphol in de grote hal bij het 

meeting point vlakbij de Burger King 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 29 oktober vliegen we terug om 7.10 uur met FB 461 Sofia 

- AMS 07:10 - 09:00, verwachte landing 9 uur op Schiphol. 

 

 

Trek je rode polo aan voor groepsherkenning! 

 



 

 

Kamerindeling hotel 

 

Tonny en Aart 

Hanneke en Patricia 

Annelie en Lisa 

Laura en Sara 

Feliciti, Maaike en Kirsten 

Milan, Matthias en Dominic 

 

We slapen in Hotel Karlovo. 

Het adres van ons hotel is: 
 
 
 
Hotel Karlovo 
Address: Bulgaria, Karlovo, Square “ July 20” , No 1 
Phone: +359 335 93380 
GSM: +359 886 277188 
Fax: +359 335 95603 
E-mail: shterev_reception@abv.bg 
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Afspraken: 

 

Leiding reis Bulgarije en Mission Possible 

De leiding van de Bulgarije reis zorgt samen met Mission Possible 

voor: 

* Verantwoorde programma’s 

* Goede voorlichting over de excursies 

* De organisatie van vervoer binnen Bulgarije 

* Toezicht op de deelnemers tijdens de verschillende activiteiten en 

duidelijke afspraken over het verblijf. 

 

De deelnemers houden zich aan de volgende regels en richtlijnen 

* Iedere deelnemer heeft de verplichting zich in te zetten voor het 

slagen van de activiteit waaraan wordt deelgenomen. 

* Elke deelnemer zorgt ervoor door zijn gedrag de kerk, de 

begeleiders en andere deelnemers en de mensen met wie we werken 

niet in diskrediet of gevaar te brengen. 

* Elke deelnemer neemt deel aan de aangeboden programma-

onderdelen.  

* Deelnemer gaan er nooit alleen op uit, ook op vrije momenten is men 

altijd in een groepje van twee of meer. 

* De consumptie van alcohol is tijdens activiteiten verboden. 

* Elke deelnemer houdt zich aan de verdere afspraken die tijdens de 

reis gemaakt worden met de leiding. Denk aan afspraken over 

verzamelen, bedtijd, omgang etc.  

* Controleer je eigen ziektekostenpolis op dekking van de 

geneeskundige kosten in het buitenland, vraag indien nodig ook om 

een buitenlandpas. 

* Breng de leiding ruim voor vertrekdatum op de hoogte van 

bijzonderheden die speciale aandacht van de begeleiding vragen: 

dieet, medicijngebruik etc. 

* Zorg voor geldige reisdocumenten. 
 
 
 
 



 

 

Bagage 

Per persoon mag je 1 koffer/tas bagage meenemen plus 1 tas handbagage. 

De koffer/tas die je afgeeft als ruimbagage mag max. 23 kg (incl. 

gewicht koffer/tas) zijn en een totale lengte (b+l+h) tot 158 cm hebben.  

Stop je koffer/tas niet helemaal vol, want er moeten nog spullen bij voor 

het kinderwerk wat we mee willen nemen.  

Handbagage mag niet groter zijn dan 55 x 40 x 23 cm (totale lengte 

(b+l+h) tot 118 cm) en niet meer wegen dan 10 kg. Let hierop, want er 

wordt streng gecontroleerd en bijbetalen is duur! 

 

Voor handbagage gelden strenge regels m.b.t. vloeistoffen: Je mag 

vloeistoffen zoals gels, tandpasta, shampoo ed. als handbagage meenemen 

onder voorwaarde dat ze per item niet groter zijn dan 100 ml. Ze moeten 

in een apart doorzichtige plastic zak van niet meer dan 1 liter worden 

verpakt. Dus geen flesje drinken meenemen in je handbagage. Je kan wel 

een lege fles meenemen om die vlak voor je het vliegtuig instapt te vullen 

met water. Stop je dit soort spullen in ruimbagage dan gelden deze regels 

niet.  

 

Tip: gebruik je medicijnen of heb je andere spullen waar je beslist niet 

zonder kunt, neem die dan mee in je handbagage. Met een rechtstreekse 

vlucht is de kans erg klein, maar het zou niet de eerste keer zijn dat 

bagage die je hebt afgegeven op het vliegveld niet of later aankomt.  

 

Medicijnen 

Gebruik je medicijnen; vergeet die dan niet mee te nemen! En vraag je 

apotheek voor een verklaring i.v.m. controle bij de douane.  

Daarnaast is het verstandig om iets mee te nemen tegen buikloop 

(diarreeremmer), paracetamol en indien nodig reistabletten tegen 

wagenziekte. In Bulgarije zijn deze medicijnen ook beschikbaar maar je 

zult zien dat als je het nodig hebt de winkel gesloten is. 
 

Vaccinaties 

De GGD adviseert DTP en Hep. A vaccinatie te halen. DTP is 10 jaar 

geldig, dus als je als 9 jarig kind je vaccinatie nog gehad hebt en je bent 

niet ouder dan 19 jaar, dan hoef je deze niet te laten zetten.  

 



 

 

 

 

Rabiës (hondsdolheid) en tekenencefalitis (hersenontsteking) 

Om niet ziek te worden is het van belang om je aan de 

hygiënevoorschriften te houden (was goed je handen met water en zeep 

voordat je gaat eten, gebruik e.v.t. handdesinfectie zoals Sterillium, 

drink geen water uit de kraan). Vermijd alle contact met dieren! Geen 

honden en katten aaien, ook al zien ze er schattig uit! Wordt je toch 

gebeten, gekrabt of gelikt meldt dit DIRECT aan de leiding! Dan kunnen 

we medische zorg regelen.  

Mochten we tussen gras en struikgewas terecht komen is het van belang 

om bedekkende kleding te dragen en onbedekte huid in te smeren met 

DEET. Neem dit dus mee in je bagage. 
 
 

Reisdocumenten 

Vergeet niet je paspoort of ID-kaart mee te nemen, anders kom je niet 

door de douane en kan je met de trein direct terug naar huis. 

Maak daarnaast een kopie van je paspoort of ID-kaart en ook van je 

zorgverzekeringspas. Bij e.v.t. verlies is dat altijd handig. De vliegtickets 

en instapkaarten zijn geregeld en die je krijg je op het vliegveld van de 

reisleiding.  

 

Telefoon 

Zet voor vertrek op het vliegveld je telefoon in de goede (flight)modus.  

Bulgarije is een EU land dus je internet bundel kan je ook in Bulgarije 

gebruiken zonder extra kosten. Handig om in contact te blijven met je 

ouders en leuk voor foto’s! 

 

Vliegveld 

Voor degene die nog nooit gevlogen hebben: 

We verzamelen op het vliegveld bij het meeting point, vlakbij de Burger 

King in de grote hal. We gaan als groep naar de registratiebalie van 

Bulgaria Air om de ruimbagage in te checken. Houdt daarvoor je 

paspoort/ID-kaart en je instapkaart bij de hand.  Na het inchecken van 

de ruimbagage ga je met je handbagage richting de gate. 

Daar volgt een eerste controle van je paspoort/ID- kaart en instapkaart. 

Ook hier wordt gekeken of je niet teveel handbagage en te grote 



 

 

handbagage bij je hebt. Na deze eerste controle loop je door naar de 

volgende controle: die van je spullen die je bij je hebt. Die spullen leg je 

op de lopende band en daar gaan ze door een scanner. Heb je een 

laptop/tablet bij je dan haal je die uit je tas en leg je ze apart op de 

lopende band. Dat doe je ook met je vloeistoffen zoals gels, tandpasta, 

shampoo, e.d. die je in een doorzichtig plastic zakje hebt gedaan. Zorg 

dat je zakken leeg zijn (sleutels, mobiel, portemonnee e.d.: stop die 

spullen in je handbagage). Doe je riem af en jas uit. Ook die gaan op de 

lopende band door de scanner. Daarna wordt je zelf gescand. Je kunt evt. 

nog gefouilleerd worden. 

Na deze procedure heb je nog niet alles gehad. Je moet nog langs de 

grenscontrole. Daar wordt je paspoort/ID- kaart gecontroleerd. 

 

Na al deze controles kom je uiteindelijk bij de gate. Hier volgt de 

allerlaatste controle: die van je instapkaart om er voor te zorgen dat je 

in het juiste toestel stapt. Je gaat lopend naar het vliegtuig. Je 

stoelnummer staat rechtsboven op je instapkaart. We zitten als groep bij 

elkaar.  

 

Bij aankomst in Sofia word je met een bus vanaf het vliegtuig naar de 

Terminal gebracht. Daar moet je eerst langs de douane voor controle van 

je paspoort/ID-kaart. Na deze controle loop je door en wacht je op je 

bagage. Er zijn busjes of auto’s gehuurd die ons naar het hotel brengen.  
 

Weer  

In oktober zijn de weersomstandigheden in de regio van Bulgarije waar 

we zullen verblijven te vergelijken met die van Nederland. Max. 

Temperaturen (overdag) van ong. 19 graden en min. Temperaturen (’s 

nachts) van ong. 6 graden. Maar het is verstandig om kort voor vertrek de 

weerkaart van Bulgarije te raadplegen.  

 

Tips om mee te nemen 

Wat het altijd goed doet in het buitenland zijn stroopwafels. Leuk om uit 

te delen aan de mensen die we tegen zullen komen. Drop is niet populair. 

Mensen vinden het ook leuk om foto’s van je familie te zien. Voor de 

kinderen is het altijd leuk om spullen voor school mee te nemen zoals 

schriften, schrijfgerei.  



 

 

 

 

 

Gebruik alcohol-sigaretten 

Veel christenen in het buitenland hebben als overtuiging dat je als 

christen niet rookt en geen alcohol gebruikt. In veel Evangelische kerken 

kun je geen belijdend lid worden als je rookt of alchohol gebruikt. Dat 

geldt zeker in landen waar alcoholgebruik een groot probleem is. Bulgarije 

is één van die landen. Wij zullen te gast zijn bij mensen van 

(hoofdzakelijk) Pinkstergemeente. Houdt daar dus rekening mee. 

 

Kledingvoorschrift bij bezoek kerk op zondag 

De zondag tijdens ons verblijf zullen we een Roma kerk bezoeken. Zij 

zullen het leuk vinden als wij deelnemen aan de dienst. d.m.v. het zingen 

van een lied. Houdt rekening met de melding: geen korte broek/rok en ook 

geen blote schouders en armen! 

 

Overnachtingen  

Er zal worden overnacht in hotel Karlovo in Karlovo. 
 

Werkhouding Roma 

De Roma hebben een hele ander mentaliteit en leven bij de dag. Dat komt 

o.a. tot uiting in hun werkhouding. Er wordt nauwelijks gepland en het 

werktempo ligt een stuk lager. Wees flexibel en houdt er rekening mee 

dat de plannen regelmatig moeten worden aangepast. Het is de bedoeling 

dat er met de Roma samengewerkt zal worden en dat zij iets op zullen 

steken van onze werkmentaliteit.  

 

Geloofsbeleving Roma 

De Roma zijn extrovert in hun geloofsbeleving. Het bidden gebeurt 

hardop, soms erg luidruchtig en door elkaar. En wees niet verbaasd als je 

zomaar wordt gevraagd om voor iemand te bidden omdat hij/zij ziek is. 

 

Kledingvoorschrift werkdag 

Tijdens een werkdag is het de bedoeling dat je een lange (oude) broek 

draagt, dichte schoenen aan hebt en je schouders bedekt zijn. Neem evt. 

latex handschoenen mee voor als we gaan verven. 



 

 

 

  

 

Algemene wetenswaardigheden Bulgarije 

 

Aantal inwoners: ong 7 miljoen, waarvan ruim 1 miljoen in de hoofdstad 

van Sofia wonen. Bulgarije is 2,5 keer zo groot dan Nederland. Het 

tijdsverschil met Nederland is 1 uur later. De vlag van Bulgarije bestaat 

uit wit, groen en rood. Wit staat voor vrijheid en vrede, rood voor 

dapperheid en groen voor de wouden en de landbouw.  

 

Bulgarije heeft een gematigd landklimaat, de zomers zijn warmer dan in 

Nederland en de winters zijn kouder. Juli en augustus zijn het warmst 

met gemiddelde temperaturen van 27 graden. Langs de Zwarte Zeekust 

kunnen de temperaturen oplopen tot 30 graden. 

Nederlanders moeten vaak ook wennen aan het feit dat als de Roma ‘ja’ 

bedoelen, ze met het hoofd schudden. Terwijl ze knikken bij ‘nee’. Als je 

dit niet weet kunnen er vreemde situaties ontstaan.  



 

 

De Bulgaarse munteenheid is de Lev. Het is mogelijk om in Bulgarije geld 

te wisselen of te pinnen bij de vele wisselkantoren of banken. Let wel 

altijd op met de koers. Het is gewoonlijk om 5-10%fooi te geven in 

restaurants of andere eetgelegenheden. Het prijsniveau in Bulgarije is 

lager dan in Nederland.  1Euro is ong. 1,96 Lev. 2 Lev is dus ong. 1 Euro. 

 

Je hebt een paspoort of ID-kaart nodig voor reizen naar Bulgarije. Duurt 

het verblijf niet langer dan 90 dagen dan heb je geen visum nodig voor 

een bezoek aan Bulgarije. 

 

De Bulgaarse keuken bestaat vooral uit vlees- en visgerechten. Vooral in 

de kustgebieden is de keuze aan visgerechten zeer uitgebreid. De 

Bulgaarse keuken kent veel Turkse, Griekse en Westerse invloeden.  Een 

wereldwijd bekend gerecht uit Bulgarije is de Bulgaarse yoghurt. Deze 

yoghurt is bekend geworden doordat er een speciale bacterie, 

Lactobacillus Bulgaricus, in de yoghurt verwerkt zit. Deze bacterie zorgt 

ervoor dat de yoghurt een unieke smaak en geur krijgt. De yoghurt is 

dikker en voller en wordt al eeuwenlang gegeten door de bevolking. Het is 

beter om geen water uit de kraan te drinken.  Koop dus flessen met 

mineraalwater en gebruik dit ook voor tandenpoetsen en het afspoelen 

van je tandenborstel. Het voltage in Bulgarije is 220 Volt, verloopstekker 

is niet nodig. 

 

Mission Possible in Bulgarije 

Mission Possible is al een lange tijd actief in Bulgarije. De eerste 

activiteiten vonden plaats ten tijde van de Sovjet Unie. In het geheim 

werd christelijke literatuur gedrukt en verspreid. Het gezin Ivanov, 

waarvan de vader pastor was, heeft veel te lijden gehad tijdens de 

vervolging van gelovigen. Roumen Ivanov is directeur van Mission Possible 

in Bulgarije. Ignat Ivanov is directeur van Mission Possible 

Internationaal. Nog een andere broer is voorganger van een 

Pinkstergemeente in Sofia. Sinds 1998 wordt de Roma gemeenschap 

ondersteund met sociale hulp. Er wordt o.a. kleding en schoeisel 

uitgedeeld. Daarnaast is er een project rondom Babyboxen. Er zijn 

zondagsscholen opgezet en kinderen krijgen les in lezen en schrijven. In 

2006 is een project gestart waar Roma-meiden een vaktraining krijgen. 



 

 

Kort geleden is dit project uitgebreid met meer vaktrainingen voor Roma-

jongeren.  

 

Foto: Roumen Ivanov 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Programma werkweek: 

 

Zaterdag 22 oktober 

6.15 uur verzamelen op Schiphol 

10.15 uur vliegen naar Bulgarije 

13.55 uur verwachte landing Sofia 

Met de bus naar hotel Karlovo in Karlovo 

 

Zondag 23 oktober 

Kerkdienst bij Roma in Rozino bezoeken (denk aan je gedekte kleding!). In 

de middag een excursie. 

 

Maandag 24 oktober 

Werken in Slatina/Pevtsite 

 

Dinsdag 25 oktober 

Werken in Slatina/Pevtsite 

 

Woensdag 26 oktober 

Werken in Slatina/Pevtsite 

 

Donderdag 27 oktober 

In de loop van de dag naar Dobre Mirka, de basis van Mission Possible in 

Bulgarije. Onderweg nog een mooi uitstapje maken. 

 

Vrijdag 28 oktober 

Dag helpen in het conferentieoord in Dobre Mirka. 

 

Zaterdag 29 oktober 

Tussen 2 en 3 uur ’s ochtends vertrekken met de bus naar Sofia. 

7.10 uur vliegen we naar Amsterdam. Daar mogen jullie opgehaald worden 

door ouders of andere bekenden.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Slatina 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


