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Een plaats voor de 
mens in nood

Tien opvangcentra heeft Mission Pos-
sible. Zij bieden een plek waar mensen in 
nood – zoals de moeders in de verhalen 
van deze uitgave - hulp en hoop kunnen 
vinden. Het is ook een plek waar mensen 
altijd naar terug kunnen keren. Ik herinner 
me een voorval van een paar jaar geleden. 
Eén van onze de leiders van een opvangte-
huis vroeg zich af wat te doen met een jon-
gen die na een tijdje in de opvang te heb-
ben gezeten telkens weer wegliep. Onze 
leider voelde dat God tot hem gesproken 
had: “de deur van de hemelse Vader staat 
altijd open, er is voor iedereen vergeving 
te vinden!.” Vanuit deze overtuiging kijkt 
de staf in onze opvang naar mensen.  Het 
komt vaak voor dat moeders of jongeren 
halverwege het programma uitstappen of, 
nadat ze hun leven weer op de rails heb-
ben, terugvallen. Maar als hun leven weer 
in puin ligt herinneren ze zich de periode 
van verblijf bij ons. Opnieuw bieden wij ze 
een kans om hun leven te veranderen. De-
ze kans wordt dan met beide handen aan-
gegrepen. De opvangcentra van Mission 
Possible gaan in op de bestaande nood die 
erg groot is. U kunt dat lezen in het artikel 
hiernaast. Hartelijk dank voor jullie onder-
steuning. Uw steun heeft effect!

Eén op de vier gezinnen 
in Rusland heeft ervaring 
met huiselijk geweld

Enige tijd geleden las ik een arti-
kel over het huiselijk geweld in Rus-
land. 

Het was een persbericht van de 
Onderzoekscommissie van de Rus-
sische Federatie. 

Volgens dit bericht zijn er in 
2015 in Rusland 12.000 minderja-
rigen slachtoffer van geweldsmis-
drijven geworden en 2.062 kinde-
ren vermoord. 

Angstaanjagend, noemde het 
Hoofd van de onderzoekscom-

missie deze cijfers.  Hij voegt hier 
nog aan toe dat deze statistieken 
de laatste jaren een verslechtering 
laten zien. Wat hem vooral zorgen 
baart is het feit dat veel van deze 
geweldsmisdrijven plaatsvinden 
in huiselijk sfeer binnen het gezin.

Niet alleen kinderen zijn slacht-
offer van deze geweldsmisdrij-
ven.  Naar schatting zijn er jaarlijks 
600.000 vrouwen in Rusland slacht-
offer van huiselijk geweld. Elke dag 
worden 36.000 vrouwen geslagen 
door hun echtgenoten of partners. 
Helaas heeft de overheid de gezin-
nen in deze situaties weinig te bie-
den. Om de problemen op te los-

Wanneer vrouwen en kinderen wor-
den geslagen in hun huizen ...
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sen probeert de overheid de voog-
dij van de ouders over de kinderen 
te ontnemen door ze naar weeshui-
zen te sturen. De ervaring laat zien 
dat slechts een klein percentage van 
deze kinderen in de toekomst vol-
waardige burgers in de maatschap-
pij worden. 

Mission Possible gaat 
in op de bestaande 
nood die erg groot is

Ondanks deze schrikbarende cij-
fers zijn er nauwelijks opvangplek-
ken voor deze vrouwen beschikbaar. 
Mede daardoor is de afgelopen jaren 
de hulpverlening van Mission Possi-
ble zich meer en meer gaan richten 
op jonge moeders die zijn vastgelo-
pen. Veel van deze jonge vrouwen, 
soms nog tieners, zijn opgegroeid in 

een gebroken gezin en hebben een 
verleden in een weeshuis. Bijna alle-
maal hebben ze in hun leven te ma-
ken gehad met huiselijk geweld. 

Elke keer als ik onze projecten be-
zoek raak ik weer onder de indruk 
van het werk dat door onze staf 
wordt verricht. Met minimale midde-
len en met veel toewijding worden 
jonge moeders geholpen.  En dat is 
geen eenvoudige taak. De proble-
men waar deze moeders mee wor-
stelen zijn niet zo maar op te lossen 
met het regelen van onderdak en/of 
inkomen. Ze hebben dermate trau-
matische ervaringen dat vaak lang-
durige, professionele begeleiding 
nodig is. Het kost ontzettend veel 
geduld, doorzettingsvermogen en 
liefde om dit werk te kunnen doen. 
Niet altijd heeft het succes. Op de 
vraag waar ze de moed en motiva-

tie telkens weer vandaan halen om 
dit werk te doen, is het antwoord:  
“Geloof in Jezus!”.

Verderop in deze nieuwsbrief 
vindt u nog meer statistieken. Het 
zijn de cijfers van de aantallen ge-
holpen mensen over het jaar 2015. 
Elk cijfer staat voor een persoon van 
wie het leven is aangeraakt.

De vrouwen in onze opvang 
zijn heel erg dankbaar. Niet 
alleen voor de ontvangen 
hulp maar vooral de per-
soonlijke ontmoeting met 
Jezus die ze hebben leren 
kennen.

Het is een groot voorrecht 
om dit werk van zo’n toege-
wijde staf te mogen onder-
steunen!

Het rehabilitatiecentrum in 
Asbest, Rusland is één van de tien 
opvangcentra van Mission Possible

Bert op bezoek bij het opvangcentrum van Mission Possible 
in Asbest, Rusland. Dit opvangcentrum voor moeders met 
kinderen bestaat nu ruim 10 jaar. Vanwege de succevolle 
aanpak zijn ook in Tsjeljabinsk, Oefa, St.Petersburg en 
Jekaterinaburg dergelijke opvangcentra gestart.



Ze nam haar zoon Vitalik mee naar 
St. Petersburg, op zoek naar werk. Ze 
had een opleiding in de metaalbewer- 
king, maar werkte in café’s en nachtclubs 
als serveerster. Naast dat het beter be-
taalde kon ze er ook ‘s nachts werken. 
Zo was zij in staat om overdag op haar 
zoon te passen.

Anna woonde in bij vrienden en 
vriendinnen in gehuurde appartement-
en. Op een ochtend, na haar werk in een 
nachtclub, ontmoette Anna een jonge 
man die accordeon speelde op een van 
de straten van St. Petersburg. Ze raakte 
in gesprek met hem. Anna vertelde hem 
over haar leven, het nodig hebben van 
onderdak, het niet genoeg geld hebben 
en dat ze er meer dan genoeg van had 
om ‘s nachts in de nachtclub te werken.

De jonge man bleek lid van een kerk 
te zijn. Samen met vrienden hielp hij 
Anna zo goed als hij dat kon. Na een 
week klopten ze bij Mission Possible aan 
voor hulp. Zo kwamen Anna en Vitalik 
in de noodopvang van Mission Possible 

terecht.  Vanaf de eerste dag zagen we 
dat Anna de hulp accepteerde en dat 
ze erg gemotiveerd was om haar le- 
ven te veranderen. Ze stopte met roken 
en paste zich direct aan de dagelijkse 
routine aan. Zonder problemen deed 
ze alle werkzaamheden die van haar 
verwacht werden en volgde ze de aan-
wijzingen van de staf op. Ze hielp vaak 
de andere moeders met de zorg voor 
hun kinderen en leerde zo te commu-
niceren met anderen. Iets wat voorheen 
voor haar erg moeilijk was.

Haar zoon Vitalik had extra aandacht 
nodig. Ondanks de leeftijd van 5 jaar 
praatte hij niet en speelde altijd alleen. 
Onverwachte situaties veroorzaakten 
bij hem veel stress. Na een aantal con-
sultaties met artsen werd de eerste di-
agnose gesteld: Autisme. Binnenkort 
zal er verder onderzoek worden gedaan 
en een nauwkeurig diagnose worden 
gesteld. Daarna  zal een vervolgbehan-
deling worden bepaald.

Anna zal moeten leren hoe ze haar 

Een verhaal over een vermoeide 
serveerster in een nachtclub. 

De moeilijke omstandigheden, 
het hebben van een kind 

met autisme  en over Gods 
leiding in dit gebroken leven.

Een ontmoeting met een accordeonist

Wat te doen?
Als je als jong meisje 13 jaar 

gedwongen in een weeshuis van 
een kleine Russische provinciestad 
moet wonen, omdat je een ver-
slaafde moeder en een vermiste 
alcohol verslaafde vader hebt…

Wat te doen?
Als je als jong meisje opgevoed 

wordt door het systeem en niet 
door liefhebbende ouders. Niet 
leert om voor jezelf te zorgen, je 
tijd in te plannen en met geld om 
te gaan…

Wat te doen?
Als je als  jonge moeder direct 

na de geboorte van je kind door je 
man in de steek wordt gelaten en 
telkens moet horen dat je kind ge-
handicapt is en dat de beperkin-
gen alleen maar groter zullen wor-
den… Het was het leven van An-
na. In alle situaties deed zij wat als 
jong meisje en moeder kon doen.



zoon in deze omstandigheden zal 
moeten opvoeden. Dit zal haar 
toekomstige leven gaan bepalen. 
Wij hebben inmiddels voor haar 
verschillende persoonlijke docu-
menten die ze was kwijtgeraakt 
kunnen regelen. Samen met de 
Sociale Diensten proberen we voor 
haar huisvesting te regelen.

De grootste verandering 
in het leven van Anna heeft 
plaatsgevonden op het mo-
ment dat ze de kerkdiensten 
ging bezoeken. Daar hoor-
de ze over haar Redder. Ze 
maakte er snel vrienden 
en nam deel aan de acti-
viteiten. Wij hebben ge- 
loof dat Anna haar moei-
lijkheden zal overwin-
nen en dat haar nog 
een mooie toekomst te 
wachten staat!

Anna is één van de 100 moeders en Vitalik is 
één van de 290 kinderen die we het afgelopen 
jaar in onze opvangcentra hebben geholpen.



ALBANIË

Het getuigenis van een moeder 
die alle hoop verloor.

"Vandaag de dag, dank ik God voor het 
werk van Mission Possible in Albanië”, “Jullie 
geven ons, die door iedereen zijn vergeten 
een glimlach en liefde, nieuwe hoop!.”

"Ik voelde me de meest ongelukkige 
persoon in de wereld – hopeloos-, 
verloren in de schulden, alleen 
met mijn vier kinderen. Ik wist niet 
waar ik heen moest gaan.”

Mijn naam is Manushaqe. Ik ben achten-
twintig jaar oud en heb vier kinderen.  Ik was 
veertien toen ik verliefd werd op een jonge 
man en wegliep van mijn familie. Daar waar 
ik van droomde verdween echter al snel…                                                                                             
Ik mocht niet buiten het huis komen, zelfs niet 
om mijn familie te zien. Wanneer mijn man voor 
zaken dagenlang  van huis was , werd ik door zijn 
moeder als een slaaf behandeld. Mijn man genoot 
op vele manieren van zijn familie bescherming. 
Door al deze bescherming wist ik niet dat hij be-
trokken was bij misdaadactiviteiten.

Na een jaar samen werd mijn dochter Klea ge-
boren. Ik hield meer van haar dan van mijn eigen 
leven en hoopte dat de baby de situatie in huis zou 
veranderen. Maar in plaats daarvan begon mijn 
man en zijn familie fysiek geweld tegen mij te ge-
bruiken. Dit ging jarenlang zo door, jaren waarin 
mijn andere kinderen Kristina, Marinela en Klevis 
werden geboren.

Na deze vier zware jaren besloot mijn vader mij 
te vergeven en kwam mij opzoeken. Hij herkende 
mij nauwelijks en huilde maar kon mij geen hulp 
bieden. Mijn man dreigde mij levend te verbran-
den en mijn ouders te doden, als hij mij mee naar 
huis zou nemen. Ik was gevangen in mijn leefwe-
reld, kon niet naar mijn ouders, zelfs niet om ze te 
helpen bij ernstige ziekte.

Te midden van deze problemen hoorde ik over 
de activiteiten van het Hoop Centrum voor kin-
deren. Al kon ik het huis niet verlaten, er was een 
buurman die mij hielp met de registratie voor de 
Miracle Club, zodat Klea en Kristina deze konden 
gaan bezoeken. Elke keer wanneer ze terug kwa-



men van de Miracle Club, vertelden 
ze over hun leuke ervaringen!

Op een avond, toen ik de tafel 
gedekt had, zeiden beide meis-
jes met gevouwen handen hard-
op: “Onze Heer, die ons beschermt 
en voor ons zorgt, help ons en zorg 
voor eten voor ons gezin. We bid-
den in de naam van Jezus, Amen! “ 
We konden onze oren niet geloven! 
We hadden nog nooit over God in 
onze familie gesproken.

Na een moment van stilte, 
schreeuwde mijn schoonmoeder: 
‘Waar hebben jullie dit geleerd? Wij 
zijn moslims en wij gebruiken zulke 
woorden niet.” 

De meisjes antwoordde kalm: “ 
Oma, we hebben niks verkeerd ge-
daan! We hebben alleen maar tot 
God gebeden om ons eten te ge-
ven en ons te beschermen!.”

De meisjes vervolgden de bij-
eenkomsten van de Miracle Club. 
Daar leerden zij meer over God en 
Jezus de Verlosser. Na elke bijeen-
komst deelden zij deze dingen ook 
met mij. Eerder dacht ik nooit aan 
God, behalve wanneer ik hem de 
schuld gaf voor alles in mijn leven.

Op een avond tijdens afgelo-
pen zomer kwam de politie aan on-

ze deur om mijn man te arresteren. 
Ik hoor nog steeds de echo van de 
woorden van de politieagent: “Hij 
heeft een man gedood!” Ik was ge-
schokt, de kinderen waren bang en 
huilden toen de politie hem mee 
nam. De volgende dag op het poli-
tiebureau kreeg ik te horen dat hij 
een groot dossier met moorden en 
andere misdaden had opgebouwd. 
Ik voelde de hele wereld onder mij 
wegglijden.

Toen ik weer bij bewustzijn 
kwam lag ik in het ziekenhuis. Ik 
voelde me hopeloos. Kristina en 
Klea gaven mij de kracht om door 
te gaan. Zij omhelsden mij als we 
baden tot hun God, hun Jezus, voor 
mijn gezondheid maar ook voor 
hun vader.

Op een avond toen ze aan het 
bidden waren, moest ik aan het 
Hoop Centrum denken en besloot 
er heen te gaan om mijn proble-
men met iemand te delen. De vol-
gende dag ging ik in tranen naar 
het Hoop Centrum. De dames ver-
welkomden me hartelijk. Ik voelde 
me opgelucht toen ik hun vertelde 
over mijn zorgen.

Een paar dagen later, kwamen 
Besa, Ornela en Edjola bij ons op 

bezoek. Ze gaven aan mijn dochters 
twee gloednieuwe schooltassen ge-
vuld met schoolspullen die ze zo hard 
nodig hadden. De meisjes straalden 
van blijdschap.

“Mam, zie je, God is goed voor ons! 
Hij beschermt ons en zorgt voor ons, 
zelfs als we Hem vergeten.” Diep van 
binnen voelde ik dat ze gelijk hadden. 
Hoewel ik Hem niet kende, Hij houdt 
van mij!

Zijn liefde blijft me, met elke nieu-
we dag, meer en meer verbazen. Nu 
weet ik dat ik geen vreemde ben voor 
God en geloof dat Hij mij heeft ge-
accepteerd als zijn kind, zijn dochter!

Dochters leidden hun moeder tot het geloof 
en naar het Mission Possible Hoop Centrum

"Ik kon mijn tranen niet binnen houden. Kristina 
en Klea straalden van blijdschap. Ze kregen 

voor het eerst nieuwe schooltassen."

Deze zusjes zijn een paar van de 1700 kinderen die 
de Mission Possible’s kinderclubs bezoeken.
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2015 in cijfers

Brengen van hulp en het
Evangelie aan de gemarginaliseerde 
en vergeten mensen 
in Oost-Europa
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IBAN: NL07 RABO 0158 0454 24

Mission Possible heeft het CBF-certificaat toege-
kend 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.

DONEER NU!

• 6 opvangtehuizen
• 4 rehabilitatiecentra
• 3 activiteitencentra
• 90 lokale medewerkers 

in projectlanden
• 240 lokale vrijwilligers
• 290 kinderen en jongeren 

in opvangtehuizen
• 240 kinderen in gaarkeuken
• 270 gezinnen die regelmatig 

hulp ontvangen
• 670 kinderen in deze gezinnen
• 1700 kinderen in clubs 

en vakantiekampen

• 48000 kinderen in 
evangelisatie acties

• 160 mensen in rehabilitatie
• 750 studenten in schriftelijke 

Bijbelcursus
• 880 deelnemers in seminars
• 15 afgestudeerden in 

vaktrainingen (Bulgarije)
• 200 vrouwen in verschillende 

trainingen (Albanië)
• 4800 bibliotheekbezoekers 

(Albanië)

Wij zijn erg dankbaar voor deze cijfers. 
Met jullie hulp was ons kleine team in 
staat hulp te verlenen in 5 landen met 10 
opvang- en rehabiliatiecentra . Het team 
van Mission Possible, bestaande uit 90 
lokale medewerkers en 240 vrijwilligers, 
gaf het afgelopen jaar materiële  en 
immateriële hulp en bracht het Evangelie 

aan duizenden mensen. Ook lokaal 
werd er geld en goederen ingezameld, 
zodat het werk doorgang kon vinden, 
ondanks de toenemende kosten van 
levensonderhoud in Oost Europa.

Hartelijk dank!
Dit zijn de cijfers van onze grootste 

projecten:


