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We wensen alle vrienden 
van Mission Possible 
een gezegende 
Kerst en 2016! 
Hartelijk dank voor 
uw betrokkenheid in 
het afgelopen jaar!
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Een vaak gebruikt spreekwoord zegt, ”Geef een man 
een vis en je geeft hem voor een dag te eten. Geef hem 
een hengel; leer hem vissen en hij heeft eten voor heel 
zijn leven”. – Maar zelfs mensen leren ”vissen” is niet 
genoeg. Om ervoor te zorgen dat hun leven verandert 
moeten ook hun waarden worden veranderd.

In deze brief zult u kennismaken met mensen wiens 
leven, hoewel ze nog steeds gebrek hebben aan veel 
dingen, een beetje beter en veiliger is geworden als 
gevolg van de hulp die ze van ons hebben ontvangen. 
Maar wat volledig veranderd is, is dat zij nu andere nor-
men en waarden hebben dan voorheen.

Deze mensen bezoeken nu een kerk. Zij hebben een 
stevige basis voor morele waarden, zij houden van God 
en hun buren. Zij denken anders over de waarde van 
elk mens. Dit heeft met name de situatie van vrouwen 
en kinderen enorm verbeterd.

Deze waarden onderscheiden de ene familie van de 
andere en de ene gemeenschap van de andere. ”We 
doen wat ons in de kerk geleerd wordt,” zegt oma in het 
artikel op de volgende pagina. Dit is de reden waarom 
de veertien jaar oude Anna naar school gaat, ze een vak 
zal leren en niet wordt gedwongen om op jonge leef-
tijd te trouwen.

In de Roma kerken groeit een nieuwe generatie op die 
vanaf haar kindertijd bekend is met Christelijke waar-
den.

En, weet u, samen met ons bent u onderdeel geweest 
van dit proces! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid 
bij het werk van Mission Possible! Wij wensen u een ge-
zegende Kerst en 2016 toe!

In de Roma kerken, 
groeit een nieuwe generatie op

die vanaf haar kindertijd bekend 
is met Christelijke waarden.

Zonder een verandering in 
waarden zal er geen echte 
verandering plaatsvinden



Anna bezocht als klein meisje on-
ze gaarkeuken in het dorp Slatina. 
Ze verloor haar ouders toen ze zeven 
jaar oud was. Sinds die tijd woont ze 
bij haar oma in een bouwvallig huisje 
met slechts één vertrek. Ook haar twee 
jongere nichtjes wonen daar. De eni-
ge spullen in het huis zijn twee bed-
den, een kachel en een oude gamme-
le koelkast.

Wij hebben Anna zien opgroeien 
tot een veertienjarige bescheiden en 
vriendelijke jongedame. Zij is blij met 
het weinige dat ze heeft en doet goed 
haar best op school.  Zij gaat met oma 
naar de kerk, werkt op het land en plukt 
kruiden.

Het is gebruikelijk in de Roma-ge-
meenschap dat wanneer een meis-
je dertien wordt, ze wordt gedwon-
gen om te trouwen, zodat haar familie 

niet meer voor haar hoeft te zorgen. 
We vroegen Anna’s oma hierover, en zij 
antwoordde: ”We zijn Christenen ge-
worden en onze kinderen trouwen al-
leen wanneer ze volwassen zijn.”

We brachten Anna een jas en een 
paar winterschoenen zodat ze ook 
naar school kon met slecht weer. Zij 
heeft hoop voor de toekomst want na 
haar school kan ze worden ingeschre-
ven voor onze vakopleiding tot kap-
ster. Met dit beroep kan ze voor zich-
zelf gaan zorgen.

Wij willen kinderen en jongeren zo-
als Anna ondersteunen en hen helpen 
een ander leven te leiden dan de gene-
raties voor hen. 

”We doen wat ons in de kerk wordt geleerd:
Onze kinderen trouwen alleen wanneer ze volwassen zijn.”

Anna (links) bij een alfabetiseringscursus in de kerk van Slatina vijf jaar geleden.

Anna’s eerste herinnering aan Kerst: 
”Zou er ook een kado voor mij bij zijn?” 
We hebben Kerstkado’s uitgedeeld aan 
de kinderen en iedereen kreeg voor de 

eerste keer in zijn/haar leven een pakje. 



Onze gaarkeuken in de kerk in Slatina. De 
jongen op de grote foto zit ook aan tafel.

Ik ben geboren in het dorpje Slatina. 
Is er nog hoop voor mij?



Vervallen hutjes langs modderige wegen. 
In deze huizen leven gezinnen met kinderen.

De Roma kunnen nergens heen
In de dorpen op het Bulgaarse 

platteland is weinig kans om een 
manier te vinden je gezin te on-
derhouden en de mensen trekken 
weg. Ook het Roma-dorp Slatina 
kan geen middelen van bestaan 
bieden voor de mensen die er wo-
nen maar de bewoners kunnen ner-
gens heen. De meeste van hen zijn 
analfabeet en hebben geen vak 
geleerd. Als ze naar de grote stad 
trekken of naar het buitenland heb-
ben ze weinig andere mogelijkhe-
den dan bedelen, stelen en voor de 
meisjes prostitutie. Dat is de reden 
dat ondanks de erbarmelijke om-
standigheden de Roma in het dorp 
proberen te blijven.

Kinderbijslag is de belangrijkste 
bron van inkomsten

De gezinnen hebben veel kinde-
ren en leven hoofdzakelijk van de 

kinderbijslag. In het zomerseizoen 
trekken de dorpelingen de bergen 
in om paddenstoelen, rozenbottels 
en kruiden te plukken en werken ze 
op het veld.

In Slatina is een kerk en 
Mission Possible’s gaarkeuken 
en daarom is er hoop

Anders dan in de meeste Ro-
ma-dorpen is er hoop in Slatina: 
Daar is een lokale kerk en het hulp-
programma van Mission Possible. 
Iedere herfst worden gaarkeukens 
opgestart in samenwerking met lo-
kale kerken. Voor veel van de kin-
deren is het eten wat door vrijwil-
ligsters uit het dorp wordt bereidt 
en opgediend de enige maaltijd per 
dag. Het helpt hen de winter door. 

We verzorgen ook alfabetise-
ringscursussen en extra lessen om 
er zeker van te zijn dat de kinderen 
de school niet voortijdig verlaten 

omdat ze het nivo niet aankunnen.

Een mogelijkheid om 
een vak te leren

De jeugd in Slatina maakt ook 
kans om een vak te leren. Vorig jaar 
heeft Mission Possible een officiële 
licentie ontvangen voor het geven 
van verschillende vakopleidingen. 

In het gaarkeukenprogramma 
krijgen kinderen en gezinnen on-
derwijs over hygiëne en andere 
praktische zaken. Ouders krijgen 
instructies over opvoeding en hoe 
ze voor hun kinderen moeten zor-
gen. Ook tijdens de vakopleidingen 
wordt aandacht besteed aan het 
aanleren van sociale vaardigheden.

Overal waar we werken is ons 
doel om mensen hoop en geloof 
op een beter bestaan te geven. 

We brachten warme kleren voor de winter voor de kinderen.
Op de achtergrond het kerkgebouwtje van Slatina.



Donka, 29 jaar, en haar man Sergo zijn al achttien 
jaar bij elkaar. Ze gingen samen wonen toen Donka elf 
jaar was en Sergo dertien. (De nieuwe man van Donka’s 
moeder wilde niet dat de dochter in hun huis woon-
de.) Naarmate de jaren vorderden vormden deze kin-
deren een echt gezin. Ze hebben nu acht kinderen, of 
eigenlijk negen, omdat Anka, Zyumbula, Rayko, Aneta 
en de rest van de kinderen zeer binnenkort een nieuw 
broertje of zusje zullen krijgen.



Tien personen en binnenkort 
een baby in één kamer

We ontmoeten Donka bij de kerk 
in Slatina en gaan vanaf daar naar 
hun huis.  De beide ouders en acht 
kinderen leven in een kamer dat 
twee bedden heeft en een kachel. 
Andere meubels zijn er niet.

We hebben kleding bij ons voor 
de jongste kinderen en een baby-
bedje voor de achttien maanden 
oude Aneta. Een tijdje terug is ze 
op haar hoofd uit de hangwieg ge-
vallen.

Moeder zorgt voor de kinderen 
en kan niet ziek worden!

Donka ziet er vermoeid uit en 
praat niet veel. ”Hoe voel je je?” 
vraag ik haar. Ik leg mijn hand op 
haar voorhoofd die gloeiend heet 
aanvoelt.

Verschillende ziekten veroorza-
ken problemen voor de mensen 
in de dorpen, vooral in de herfst  - 
maar als je een moeder bent van 
een groot gezin en je voortdurend 
zorgen maakt hoe je je kinderen 
moet voeden, wanneer je negen 
maanden zwanger bent en geen 
geld hebt om een arts te bezoeken 
of medicijnen te kopen, kun je een-
voudig weg niet ziek worden! 

”Kun je alstublieft voor me bid-
den?” vraagt Donka. We gaan om 
haar heen staan en vragen onze He-
melse Vader voor genezing, kracht 
en hulp voor Zijn dochter. We bid-
den voor een veilige en gemakke-
lijke bevalling, voor wijsheid in op-
voeding van de kinderen en voor 
de bescherming van haar gezin. Te-
gen de tijd dat we vertrekken is de 
koorts van de moeder gezakt en 
lichten haar ogen weer op.

De vader wil dat al zijn 
kinderen de school afmaken.

De uitdaging van de vader is 
om elke dag wat inkomsten 
zien te vinden om voor zijn 
gezin te zorgen. Hij hakt 
brandhout, doet graaf-
werk, ruimt afval op bij 
bouwplaatsen. Zijn 
wens is dat al zijn kin-
deren de school af-
maken en een vak 
gaan leren. En wij 
willen hem daar-
bij gaan helpen.

Bezoek aan een moeder van negen:

Moeders hebben geen tijd om ziek te zijn!

DANIELA ENCHEVA



Brengen van hulp en het
Evangelie aan de gemarginaliseerde 
en vergeten mensen 
in Oost-Europa
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Een vrijwilligersteam bouwde een gaarkeuken

DONEER NU!

Dit jaar heeft Mission Possible het CBF-certificaat toe-
gekend gekregen. En daar zijn we blij mee! Het geeft 
aan dat wij op een verantwoorde manier omgaan met 
onze fondsenwerving en dat u er op kunt vertrou-
wen dat uw giften door ons goed besteedt worden.

De nood in de Roma dorpen 
is hoog. De levensomstandig-
heden zijn primitief en het le-
ven is dagelijks een uitdaging. 
Met onze beperkte middelen 
kunnen we niet iedereen hel-
pen. Wat we wel kunnen doen 
is het leven van kinderen en ge-
zinnen gemakkelijker maken 
door de capaciteit van de loka-
le kerken te verbeteren, zodat 
zij activiteiten kunnen organi-
seren waar alle dorpsbewoners 

van mee profiteren, vooral die-
gene die het moeilijk hebben. 

Mission Possible heeft Ro-
ma-kerken geholpen met re-
novatie en bouw van sanitai-
re voorzieningen en gaarkeu-
kens. In oktober is een nieuw 
gebouw compleet met toilet-
ten gebouwd naast het kerk-
gebouw in het dorp Rozino. 
De jeugd van de Oude Kerk uit 
Ermelo financierde de aankoop 
van bouwmaterialen en kwam 
met een team van vrijwilligers 
meehelpen met de bouw. Met 
een vrolijke inhuldiging werd 
het project afgesloten. Vorig 
jaar verzorgde de jeugd van 
de Nieuwe Kerk uit Ermelo een 
soortgelijk project in het dorp 
Hristo Danovo. Voor komend 
jaar staat renovatie van de sani-
taire voorzieningen in het dorp 
Pevcite op de planning.


