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Gebroken gezinnen en 
verwaarloosde kinderen 
in uitzichtloze situaties.

Gennady gaat graag naar de Bijbelclub 
voor kinderen die door het Mission 
Possible team wordt georganiseerd in 
Paliyovo, een Oekraïns dorp geplaagd 
door armoede en alcoholisme.

Ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Oost-Europa



Een vergeten dorp
Al enkele jaren biedt Mission 

Possible in de armoedige, afgele-
gen dorpen van Oekraïne onder-
steuning. Paliyovo, één van deze 
dorpen ligt op slechts 30 km van 
Odessa. Maar de rit er naar toe is 
lang doordat grote delen van de 
weg bijna onbegaanbaar zijn door 
het ernstig beschadigde wegdek 
met grote gaten. Het vergeten 
dorp ligt verscholen aan een baai. 
De inwoners hebben er altijd van 
de visvangst geleefd en dat bleek 
voldoende inkomen voor het da-
gelijkse leven. Totdat de Europe-
se toezichthouders zijn gekomen 
en een verbod op de visserij heb-
ben gelegd. De fabriek die de vis 

verwerkte werd gesloten en de 
mensen bleven achter zonder in-
komen. In de vervallen woningen 
van de visfabriek wonen nu nog de 
werklozen.

De meeste volwassenen 
zijn alcoholisten

De sfeer is apathisch, de dron-
ken dorpelingen doen niets an-
ders dan buiten zitten. Zij heb-
ben geen hoop op verbetering. 
De andere volwassenen die niet 
altijd drinken, bezoeken de na-
bij gelegen boerderijen voor sei-
zoenswerk. De dronken dorpelin-
gen daarentegen stelen uit dezelf-
de boerderijen...

Plaatsen die we zonder dit werk 
nooit zouden hebben bezocht

Toen pastor Boris Ivanov in Bulgarije jaren gele-
den een kerk stichtte in Filipovtsy, een Roma dorp 
vlakbij Sofia, was hij de enige niet-Roma die het 
dorp mocht bezoeken. Beetje bij beetje hebben de 
bewoners meer vertrouwen gekregen in de men-
sen die hem af en toe vergezellen. 

In deze kerk heeft Mission Possible de eerste gaar-
keuken en alfabetiseringsprogramma georgani-
seerd. Sinds de start hiervan hebben talloze vrien-
den uit verschillende landen deze plek bezocht.

      Afgelopen mei heeft een jeugdgroep uit Er-
melo een ander Roma dorp bezocht om naast een 
te bouwen sanitaire voorziening,  een gebouw te 
renoveren waar ook een gaarkeuken kan worden 
gestart. De jeugd was verbaasd dat de buschauffeur 
er weinig trek in had om het dorp te bezoeken…

Voor deze jongeren is de week in het Roma-dorp 
een unieke ervaring. Ze zijn op plaatsen geweest 
waar maar heel weinig buitenstaanders komen en 
hebben daar persoonlijk contacten gelegd met de 
gezinnen en kinderen die door ons worden onder-
steund. 

Door het werk van Mission Possible kom ik, als di-
recteur van de Stichting, ook zelf op deze plaatsen.  
Plaatsen waar ik nooit eerder van heb gehoord en 
zelf nooit zou bezoeken. 

De informatie die jullie in deze nieuwsbrief ont-
vangen is uit de eerste hand. Het zijn de ervaringen 
van mensen die er zelf wonen en onze hulp hard 
nodig hebben. In deze nieuwsbrief delen de bewo-
ners uit het dorp Paliyovo in Oekraïne hun leven.

Het dorp Paliyovo:  
Gebroken gezinnen met 
verwaarloosde kinderen 
in uitzichtloze situaties.
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Directeur



”Iedereen hier rookt hennep, 
jong en oud.”

Dit is wat de dorpelingen ons 
vertellen. Inderdaad, de hennep 
groeit overal. Het leven is hier zicht-
baar ontspoort. Veel van de inwo-
ners hebben verschillende keren in 
de gevangenis gezeten. 

Kinderen zien het allemaal ge-
beuren... Ze zijn op zichzelf aan-
gewezen, krijgen nauwelijks zorg 
en begeleiding en lopen hongerig 
rond in vodden.

Bijbelclub voor kinderen in 
een voormalige visserswoning

Een moeder verlaat met haar kin-
deren het dorp, omdat haar man al-
tijd dronken is. In Odessa wordt ze 
uitgenodigd om de kerk te bezoe-
ken waar Oleg Kalyakin, de direc-
teur van Mission Possible, pastor is. 
Daar wordt ze bewust christen en 

> Bezoek aan Paliyovo met ons 
team: ”Je hebt een leuke shorts 
aan”, zei ik tegen een jongen. 
Daarna kwamen nog vijf jon-
gens en allemaal droegen ze 
dezelfde shorts! Ik vroeg Oleg 
of de jongens deze shorts van 
ons team hadden gekregen. 
”Natuurlijk”, zei Oleg.  ”Deze 
kinderen hadden alleen maar 
vodden om te dragen.” 

besluit daarna om met haar kinde-
ren terug naar Paliyovo te gaan. Be-
wust van wat gezinnen in haar dorp 
missen en zij zelf heeft gevonden: 
het Evangelie en hulp. Ze doet een 
voorstel aan Mission Possible om 
in dit dorp te komen werken waar-
bij zij zelf de deuren van haar huis 
wenst open te stellen voor de Bij-
belclub. Zelfs haar man heeft hier 
niets op tegen.

Inmiddels bezoeken onge-
veer 20 kinderen de Bijbelclub die 
door het team van Mission Pos-
sible wordt georganiseerd. Het is 
voor de kinderen het hoogtepunt 
van de week. Ze wachten ons altijd 
op bij de voordeur. We nemen ook 
voedsel en kleding mee (ook kle-
ding voor de school om uit te de-
len). Daarnaast helpen we de kin-
deren met hun huiswerk, leren ze 
sociale vaardigheden en goede ma-

nieren aan.
Er is contact gelegd met het ad-

minstratiekantoor van het dorp 
waarmee we samenwerken. Op dit 
moment heeft men een verzoek om 
een ruimte beschikbaar te stellen 
voor de Bijbelclub, in behandeling.

In Oost Europa zijn op dit 
moment goede mogelijkheden 

om mensen te bereiken. 
In de praktijk worden we 

alleen maar beperkt door 
onze eigen middelen.

< Een gezin in Paliyovo opende 
haar huis voor de Bijbelclub.



Toen we vorig jaar 
met de Bijbelclub be-
gonnen waren veel ou-
ders wantrouwend. Nu 
zijn ze dankbaar voor 
ons werk en met veel 

van hen zijn we vrienden gewor-
den. Een moeder zei: ”Ik kan zien 
dat jullie anders zijn dan wij. Kan ik 
even met jullie praten?”.  We had-
den ruim een uur een goed gesprek 
met haar. Ze had veel vragen over 
God.

We geven deze gezinnen hulp 
naar onze mogelijkheden. Onze 
Kerstactie maakte veel indruk. Ze 
konden maar niet geloven dat ze al 
die mooie pakketten vol leuke en 
nuttige dingen gratis kregen!

Een tragische explosie
Direct vanaf het begin hebben 

we het gevoel gehad dat we op de 
juiste tijd op de juiste plek waren. 
Dichtbij het dorp is een veld waar 
het leger oefeningen houdt. De kin-
deren gaan daar vaak stiekum naar 
toe om vruchten, die daar groeien, 
te verzamelen. Op een dag vonden 
ze een granaat die niet was geëx-
plodeerd en namen deze mee naar 
huis! 

Een vader die de kinderen aan 
hoorde komen kwam kijken. Ge-
schrokken zei hij tegen de kinderen 
dat ze onmiddelijk weg moesten 
gaan. Voorzichtig nam hij de gra-
naat om deze naar een andere plek 
te brengen. De nieuwsgierige kin-
deren liepen achter hem aan!  Op 
dat moment kwamen wij aan. De 
kinderen die ons zagen aankomen 

renden naar ons toe om ons te ver-
welkomen. Onze komst heeft hen ge-
red.  Vlak daarna klonk het exploseren 
van de granaat waarbij de man ernstig 
gewond raakte. Hij verloor een arm en 
had splinters in zijn maagstreek.

De verwondingen van de vader en 
de medische kosten waren een ramp 
voor het arme gezin. We hebben dit 
gezin geholpen met het betalen van 
de ziekenhuisrekeningen, brengen re-
gelmatig voedselproducten en andere 
spullen. Elke keer als we het gezin be-
zoeken bidden we met ze. Ze ervaren 
dit als een ware bemoediging.

”Jullie kwamen op het 
juiste ogenblik!”

We hebben voor de leerlingen van 
de hogere klassen op de dorpsschool 
preventielessen gehouden over o.a. 
drugs en andere onderwerpen. Zo-
wel de reacties van de leerlingen, als 
van de onderwijzers, maakten ons dui-

delijk dat deze lessen belangrijker 
waren dan we dachten. Na een les 

over het thema “Huwelijk”, gaf een 
meisje ons in het geheim een briefje: 

”Jullie kwamen op het juiste ogenblik. 
Nu weet ik wat ik moet doen.” We kun-
nen deze jongeren waardevolle infor-
matie mee geven en adviseren waar ze 
heen kunnen gaan met hun vragen.

”Ik kan zien dat 
jullie anders zijn 

dan wij. Kan ik even 
met jullie praten?”

Op de juiste tijd op de juiste plek!
Onze teamleden Lilya and Tanya vertellen over 

hun bezoek aan de gezinnen in Paliyovo

Tanya (links) en Lilya geven voorlichting 
over drugs aan de jongeren in het dorp dat 
veel te lijden heeft onder dit probleem.



Deze en 300 andere kinderen bezoeken de Mission Possible 
Bijbelclubs in de armoedige dorpen van Oekraïne.

”De openheid van de kinde-
ren heeft veel indruk op ons 
gemaakt. Het nieuws over 
Jezus heeft gezorgd voor 
een relatie met hun Hemel-
se Vader. Ze vinden het leuk 
om naar de club te komen 
en stellen veel vragen”, zegt 
één van onze teamleden.



geiten hoeden. In de winter verblij-
ven de nieuw geboren geitjes in de-
zelfde kamer als waar de jongens sla-
pen. Ze hebben geen andere keus. 
“De schuur is dan te koud voor de 
jonge geitjes, deze hebben warmte 
nodig”, vertelt de moeder ons. 

De kleding van de jongens is door-
drengt met de geur van de geiten. 
Roma wordt door z’n klasgenoten 
hierdoor belachelijk gemaakt en 
heeft geen vrienden.

Toen we begonnen met de Bijbel-
club deed alleen Dima, het jonge-
re broertje van Roma mee. We be-

De dorpsonderwijzeres (op de fo-
to van pagina 2 met haar zoon) is ge-
noodzaakt haar leuke baan op te ge-
ven.

Voor de alleenstaande moeder is 
het onmogelijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen met haar onregel-
matig uitgekeerde, lage salaris. Dat 
salaris is al onvoldoende om het 
eten van te kopen voor haar kinde-
ren, laat staan voor de woonkosten, 
kleding en brandhout voor de win-
ter. Om haar 2 zoontjes eten te kun-
nen geven besluit de moeder om 
een koe en wat geiten te houden. Zo 
heeft ze melk voor eigen gebruik en 
om te verkopen.

De afgelopen jaren is het aan-
tal geiten toegenomen. Haar 
oudste zoon Roma helpt zijn 
moeder met het hoeden van 
de geiten. Zijn werkdag be-
gint al om vijf uur in de och-
tend waarna hij om acht uur 
naar school gaat. Na school 

helpt hij zijn moeder weer en 
in de avond maakt hij zijn huis-

werk. Het valt hem zwaar, maar 
begrijpt dat zijn moeder het werk 
alleen niet aan kan en dat er veel 

afhangt van een inkomen uit het 

zochten de moeder, brachten haar 
spullen voor haar gezin en vertelden 
haar over onze activiteiten. Ze was 
erg vriendelijk  en open en vertel-
de ons over haar problemen. Na dit 
bezoek begon ook Roma de club te 
bezoeken. Hoewel hij ouder is dan 
de andere kinderen doet hij enthou-
siast mee.

Roma en zijn jongere 
broer bezoeken de club. 
Hij houdt van de Bij-
belverhalen, geeft ant-
woord op de vragen en 
is leergierig. Op de club 
wordt hij in tegenstel-
ling tot de school, niet 
belachelijk gemaakt 
maar is hij welkom en 
wordt aangemoedigt.

Roma, de geitenhoeder
De jongen die belachelijk wordt gemaakt door z’n klasgenoten om de geur die hij 

bij zich draagt, geniet en leert op de zondagschool samen met jongere kinderen.

De broers voelen dat ze worden veracht 
en niet worden geaccepteerd. We stimule-
ren en ondersteunen ze in het dagelijkse le-
ven actief en betrokken te blijven. Daarnaast 
leggen wij ze  uit dat ze uniek zijn in Gods 
ogen en dat ze zich niet minderwaardig hoe-
ven te voelen in gezelschap van anderen.



De kinderen in Paliyovo, zoals in veel an-
dere vergelijkbare dorpen hebben in hun 
leven alleen maar ellende, hopeloosheid, 
alcoholisme en daardoor huiselijk geweld 
meegemaakt. Ouders zijn wanhopig om 
dat ze niet in staat zijn om goed voor hun 
kinderen te zorgen en verdrinken hun el-
lende. Later volgen de kinderen hun voor-
beeld...

Dima’s en Gennady’s moeder heeft ook 
een drankprobleem. Het huis waarin ze 
wonen is armoedig. De jongens vinden 
het erg leuk om naar de club te komen en 
rennen ons altijd tegemoet. Toen ze voor 
de eerste keer kwamen was hun moeder 
erg boos. We hebben met haar gepraat 
en de keer daarop bezocht ze zelf de club. 
Daarna mochten de jongens van haar al-
tijd komen.  

Dima luistert aandachtig naar de Bijbel 
verhalen en neemt deel aan de discussies 
door het geven van voorbeelden uit zijn le-
ven. Dit onderwijs helpt kinderen om keu-
zes te maken en te begrijpen wat goed en 
fout is. De broers doen ook graag mee met 
de spelletjes en handvaardigheid. We le-
ren de kinderen leuke dingen te maken 
van materialen die ze vinden in de natuur.

In de Bijbelclub vertellen we de kinderen van Paliyovo het één en ander over 
het leven en geven ze voorbeelden uit ons eigen leven. We leren ze om van 
hun ouders te houden en vertellen ze over het belang van een gezinsband.

”Is dit wat het leven inhoud?”
De Bijbelclub geeft de juiste richting aan kinderen die alleen 

maar alcoholmisbruik en hopeloosheid hebben gezien



Mission Possible Nederland
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DONEER NU!

Een onverwachtse renovatie in Jekaterinaburg

Andrey Ivanov van Jekaterinaburg 
verteld over de renovation in een korte 

video op www.missionpossible.nl

Het opvangtehuis in Jekaterina-
burg in Rusland is een plek vol van 
leven en actie! De mogelijkheden 

van het gebouw worden maximaal 
benut voor de opvang van kinderen 
en jonge moeders.

We zijn genoodzaakt tot een gro-
te en onverwachtse renovatie. De 
verwarmingsbuizen van het ge-
bouw zijn gaan roesten en lekken. 
Deze zomer hopen we de reparatie-
werkzaamheden te starten en ook 
af te ronden voor dat de winter be-
gint. Tegelijkertijd gaan we de toi-
letten en douches renoveren die 
vanwege het intensieve gebruik 
opgeknapt moeten worden. De ge-
schatte kosten zijn € 10 000.

Alle hulp voor deze onverwacht-
se kosten wordt erg gewaardeerd! 
Als u hierin wilt deelnemen maak 
dan uw gift over ovv ”Renovatie”. 
Hartelijk dank!

Mission Possible Nederland, Postbus 77, 9980 AB UITHUIZEN
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Mission Possible heeft het CBF-certificaat toegekend 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 vertrouwen dat uw giften door ons goed besteedt worden.

http://www.missionpossible.nl/wie_zijn_we/nieuws/151/renovatie_opvangtehuis_jekaterinaburg
http://www.missionpossible.nl/wie_zijn_we/nieuws/151/renovatie_opvangtehuis_jekaterinaburg

