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Van wat voor 
leven hebben 
jullie kinderen 
gered?

Ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Oost-Europa



In de tijd waarin wij leven is er op ve-
le gebieden van het leven een crisis. Er 
wordt gezegd dat er zelfs een crisis is 
in de bereidheid van mensen om iets 
van zichzelf op te offeren voor het wel-
zijn van een ander. Is dit werkelijk zo?

Wanneer jezelf in een slechte si-
tuatie bevindt, is het dan eenvoudig 
om aan de problemen van de ander 
te denken en te delen wat je bezit? 
Nee, dat is niet eenvoudig. En dat is 
het nooit geweest.

Opofferen gaat altijd over iets weg-
geven van wat van waarde is, over iets 
wat we zelf nodig hebben. Maar wie 
een oprecht offer wil geven aan men-
sen in nood heeft het vermogen om te 
redden! Met enkele recente verhalen 
zou ik iedereen die deze nieuwsbrief 
leest willen bemoedigen door te gaan 
met het geven van een offer. Een paar 
voorbeelden die laten zien hoe jullie 
giften kinderen hebben gered en jon-
ge levens hebben veranderd.

Tima en Olya zijn leuke, vrolijke en 
erg getalenteerde kinderen! Ze zijn erg 
vriendelijk en wensen graag veel te le-
ren. Op school krijgen ze complimen-
ten van het onderwijzend personeel. 
Maar nog geen twee maanden terug 
was hun situatie compleet anders. Hun 
leven thuis werd gedomineerd door al-
cohol en huiselijk geweld. Zowel moe-
der als de kinderen werden door va-
der geslagen. De moeder kreeg een 
beroerte en raakte verlamd. De kin-
deren waren aan hun lot overgelaten. 
Ze werden ernstig verwaarloosd, kre-
gen honger en werden gedwongen op 
straat rond te zwerven en te overnach-
ten in portieken . Tima en Olya werden 
uiteindelijk bij ons gebracht, wat een 
keer bracht in hun lot. Uw giften heb-
ben dit in ons werk mogelijk gemaakt. 

Ook hebben jullie Alexey geholpen 
met een TBC-behandeling. Tbc die hij 

 Deze keer is de nieuwsbrief 
geschreven door Andrey Ivan-
ov die samen met zijn vrouw 
Natasha voor meer dan tien 

jaar leiding geeft aan het werk van Mission Pos-
sible in Jekaterinaburg, Rusland.
 Ik hoop dat zijn woorden en verhalen over de 
kinderen van wie de levens zijn veranderd een 
bemoediging voor jullie zijn. Als gevolg van jul-
lie ondersteuning vinden wonderen plaats!

via zijn moeder had opgelopen. Hij 
werd gered van een leven dat werd 
verwoest door een drugs-gebruiken-
de vader. De jongen krijgt nu een spe-
ciale behandeling waarna zijn tante in 
de toekomst voor hem zorg zal gaan 
dragen.

Beste vrienden, jullie giften zijn 
voor ons, Mission Possible, veel be-
langrijker dan dat jullie denken! Mis-
sion Posiible redt kinderen, die veel 
te jong zijn om zich zelf te helpen 
en die zo’n lot niet hebben verdiend. 
Met jullie hulp zullen wij doorgaan 
om hun lot te herschrijven.

Van wat voor leven hebben 
jullie kinderen gered?

Andrei en Natasha Ivanov

           Tima en Olya werden 
gered van de straat nadat 

ze uit een geweldadig 
huis waren gevlucht..

BERT DOKTER
Directeur



Katya is een klein meisje met grote 
blauwe ogen. Ze werd door haar vader 
naar onze opvang gebracht. Haar moe-
der zat in de gevangenis om een voor 
ons onbekende reden. De vader her-
trouwde. De stiefmoeder wilde niet voor 
zijn kinderen zorgen. 

Eén voor één deed hij afstand van de 
kinderen. Als laatste liet de vader ook Ka-
tya in de steek. De reden zo zei hij tegen 
Katya was dat “ze teveel at”. 

Het is duidelijk dat dit meisje veel lief-
de tekort is gekomen. Ze houdt ervan 
om geknuffeld te worden en een kus te 
krijgen. Ze schrijft leuke briefjes en kaar-
ten aan de medewerkers in de opvang.  

Katya is een lief en begripvol kind. Ze 
koestert nooit wrok en is nooit boos of 
geïrriteerd. Als er een ruzie is tussen de 
kinderen probeert Katya hen uit te leg-
gen hoe ze zich moeten gedragen. 

Ze houdt ervan om in de Bijbel te le-
zen. Als ze bidt, uit ze altijd haar dank-
baarheid voor het opvangcentrum, bidt 
dat niemand ziek zal worden en ieder-
een gehoorzaam zal zijn.

”Papa zei dat ik teveel at.
 Ik probeerde om niet 
te eten, maar soms had 
ik zoveel honger.”

Een meisje dat “te veel at”...

HOE JULLIE DIT MEISJE 
HEBBEN GEHOLPEN:

Jullie giften hebben het mogelijk gemaakt dat dit meisje dat door 
haar vader in de steek is gelaten kon worden opgevangen in het 
Mission Possible huis. Hier heeft ze over God gehoord, was ze in 
staat om door te gaan met haar school, pianolessen te volgen en 
zich geliefd te weten door een grote familie.



Zou een kind ooit 
kunnen vergeten? Zal deze 
ervaring zijn doen en laten 
en houding naar anderen 
toe veranderen? Zal het 
zijn karakter beïnvloeden? 

Voor het huis zag een 
jongen dat zijn  moeder 
werd dood gestoken door 
een onbekend persoon. De 
antwoorden op deze vragen 
liggen voor de hand….

Het verhaal van bijna elk kind dat 
naar onze opvang komt zit vol met 
gruwelijke ervaringen. Soms kijk ik 
naar ze en realiseer mij dat deze kin-
deren niets goeds in hun leven heb-
ben  meegemaakt. 

Daniel verloor zijn ouders in de 
eerste zes jaar van zijn leven. Zijn 
vader overleed aan een overdosis 
en zijn moeder werd voor zijn ogen 
vermoord. 

Na deze gebeurtenissen werd 
Daniel onder de hoede van zijn 
stiefvader geplaatst. Maar toen Da-
niel vijftien jaar oud was werd hij 
door zijn stiefvader in de steek ge-
laten.

Zijn nieuwe pleeggezin gaf hem 
formele zorg maar hij had meer no-

Een jongen zag dat zijn 
moeder werd vermoord



vonk in hem die spot en kritiek niet 
kunnen uitdoven. 

Er is nog steeds veel in zijn karak-
ter dat nog niet veranderd is: woe-
deuitbarstingen tegen degene die 
hem irriteren en de onwil om som-
mige huisregels op te volgen. Maar 
ondanks dat, is het met Daniel heel 
wat eenvoudiger om te praten over 
verantwoordelijkheden dan met 
andere jongens van zijn leeftijd.  

Daniel vindt het leuk om de jon-

dig. Daniel had niet geleerd om met 
z’n ervaringen uit het verleden om 
te gaan. Er was hem alleen maar 
verteld dat hij de regels moest vol-
gen en zich moest gedragen zoals 
iedereen om hem heen. Opnieuw 
ervoer hij verlating en uitsluiting.

De jongen werd naar ons op-
vangcentrum gebracht. Iedereen 
wilde hem leren kennen. De kinde-
ren en volwassenen vertelden hem 
dat hij een Bijbelse naam had. Da-
niel hielp graag mee met klusjes in 
het huis en speelde graag met de 
kinderen. 

Maar het belangrijkste was dat 
hij oprecht geraakt en geïnspireerd 
werd door de  verhalen uit de Bijbel 
o.a. door het verhaal over de pro-
feet met de naam Daniel en over 
de Redder die zichzelf voor ons had 
opgeofferd. Hij vroeg om een Bijbel  
en las er regelmatig in.

Daniel z’n houding verander-
de snel en dat bleef niet onopge-
merkt bij zijn oude vrienden en de 
leerkrachten op school. Sommige 
lachtte hem uit, anderen maakten 
zich zorgen. Maar er is een nieuwe 

gerenclub van de kerk te bezoeken 
en heeft zijn contacten met slecht 
gezelschap verbroken. Vaak brengt 
hij zijn vrienden mee naar het op-
vangcentrum.

Vandaag leren wij, samen met 
Daniel te vergeven, te helpen, lief 
te hebben en te geloven dat onze 
toekomst er niet hetzelfde uit hoeft 
te zien als ons verleden!

Daniel heeft nu een grote familie. Maar het is nog niet 
zo eenvoudig om de rol van oudste broer te spelen 
en aandacht te geven aan 25 broertjes en zusjes!

De jongen die tragische gebeurtenissen in zijn leven heeft 
meegemaakt, zijn familie verloor en werd afgewezen heeft 
nu hoop. Hij heeft God leren kennen, heeft nieuwe vrien-
den, leeft in een omgeving die om hem geeft en zijn leven 
heeft een goede , nieuwe richting gekregen.

HOE HEBBEN JULLIE DEZE 
JONGEN GEHOLPEN:



Twee broers ontvingen een gift uit de hemel

In de zomer van 2015, organi-
seerde Mission Possible in Yekate-
rinburg een dagkamp van vier da-
gen op een recreatiecentrum. Meer 
dan 70 kinderen namen er aan deel 
en onder hen waren voor de eerste 
keer de twee zonen van Valentina.

Kolya en Sasha woonden met 
hun moeder in een klein eenka-
merappartement in een houten 
gebouw aan de rand van de stad. 
Alles, zowel binnen als buiten was 
vervallen en kapot. De electriciteit 
was vanwege het niet betalen van 
de rekening afgesloten. Welke niet 
alleen gebruikt werd voor het licht 

maar ook voor de verwarming. De 
moeder was al enkele jaren ver-
slaafd aan drugs.

Eind september werd ze ziek en 
kreeg een longontsteking. Wij na-
men de jongens, negen en elf jaar 
oud, op in ons centrum en de moe-
der werd in het ziekenhuis opgeno-
men.

Kolya en Sasha waren typische 
kinderen veelal opgegroeid op de 
straat. De oudste, Kolya, de man in 
het gezin was gedwongen om te 
stelen met als doel zo aan eten te 
komen voor zijn moeder en jongere 
broer. Toen de jongens bij ons kwa-
men waren ze stoer en arrogant, al-
tijd klaar om zichzelf te verdedigen 
tegen wie dan ook. Maar niemand 
in de grote familie binnen het op-
vanghuis was tegen de jongens. Al-
le kinderen en volwassenen verwel-
komden hen hartelijk!

De broers begonnen verbazing-
wekkend snel te veranderen. Ze 
kregen vriendjes; de achterstand 
op school werd ingelopen doordat 

ze 3-4 uur per dag huiswerkbege-
leiding van ons kregen. Ze gingen 
aan sport doen. Kolya staat altijd 
als eerste klaar om mee te helpen 
met klusjes in het opvangtehuis. 
Hij is erg  attent en voelt zich ver-
antwoordelijk, draagt zorg voor het 
“mannen werk” in het huis.

Ondertussen werd de moeder 
uit het ziekenhuis ontslagen maar 
had geen haast om de jongens 
weer bij haar in huis te nemen. Ei-
genlijk was er geen huis; het ver-
vallen appartement was ijskoud en 
donker.

Tijdens een avondsluiting vroe-
gen Kolya en Sasha de begeleidster 
om ze het bidden te leren. Nu bid-
den beide broers voor hun moe-
der. Op de 2e dag van het nieuwe 
jaar kregen ze van God een gift: hun 
moeder kwam langs om haar jon-
gens te zien, ze had besloten om 
naar een rehabilitatiecentrum te 
gaan! Met het nieuwe jaar begon 
zij met een nieuw leven door het 
gebed van haar zoons.

Kolya en Sasha zijn opgevoed door de straat. In ons opvangcentrum 
zijn ze erg veranderd. Ze kregen vriendjes en haalden hun schoolachter-
stand in. Ze begonnen te bidden voor hun aan drugsverslaafde moeder, 
en in antwoord op hun gebed ging zij naar een rehabilitatiecentrum. Dit 
gezin heeft nu hoop! 

Elke avond komen de kinderen samen om 
voor elkaar en voor hun ouders te bidden die 
zich in erg moeilijke situates bevinden.

HOE HEBBEN JULLIE 
DEZE BROERS 
GEHOLPEN:



Kolya en zijn broertje baden dat hun moeder naar 
een rehabilitatiecentrum zou gaan. Ze kregen een gift 
vanuit de hemel; een antwoord op hun gebed.



Ook tijdens deze Kerst waren 
teams van Mission Possible ac-
tief in het bereiken van duizen-
den kinderen in jeugdgevange-
nissen, weeshuizen, scholen en 
probleemgezinnen. Ze organi-
seerden Kerstconcerten en vierin-
gen en deelden Kerstcadeautjes 
en andere spullen uit.

Brengen van hulp en het
Evangelie aan de gemarginaliseerde 
en vergeten mensen 
in Oost-Europa

Mission Possible Nederland, Postbus 77, 9980 AB UITHUIZEN
0595 438672 / info@missionpossible.nl / www.missionpossible.nl 
IBAN: NL07 RABO 0158 0454 24

DONEER NU!

Met ingang van 1 december 2015 heeft Mission Possible 
het CBF-certificaat toegekend gekregen. En daar zijn we blij 
mee! Het geeft aan dat wij op een verantwoorde manier om-
gaan met onze fondsenwerving en dat u er op kunt ver-
trouwen dat uw giften door ons goed besteedt worden.


