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Zij verwachten ons!

Ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Oost-Europa



Mitko is dertien jaar en woont in één van de 
Roma- achterbuurten in Bulgarije. Hij was op 
ons centrum in  Dobromirka tijdens een jeugd-
kamp.  De helft van de deelnemers kwam uit 
Roma dorpen. Mitko is slim, sterk en altijd be-
reid om te helpen.

Mitko vertelde dat hij niet weg wilde uit Do-
bromirka. Het mooie, goed onderhouden cen-
trum met een atmosfeer van plezier, de aardige 
mensen, de acitiviteiten en de orde was in ver-
gelijking met de omgeving waar hij woonde 
een complete andere wereld voor hem. “Ik kan 
niet meer tegen die plek,” zei hij, verwijzend 
naar zijn huis in de achterbuurt. “Onze wijk zit 
vol criminelen die onder ons raam drugs ver-
kopen. Ik wil er weg!”

“Hou het nog een paar jaar vol en zorg dat 
je je school afmaakt” werd Mitko verteld door 
onze mensen. “Blijf de kerk bezoeken. Na je 
school zullen wij er voor zorgen dat je een vak- 
opleiding gaat volgen. Je kunt je rijbewijs ha-
len, een baan krijgen en een nieuw leven be-
ginnen.”

Mitko voelde zich een gevangene van de 
omstandigheden maar hij begreep ook dat 
hij een kans heeft op een ander leven. Zo zijn 
er veel kinderen en jongeren als Mitko op de 
plaatsen waar wij werken. Door middel van het 
Evangelie, kunnen we hen helpen de geestelij-
ke vrijheid te vinden. Wij kunnen ze ook helpen 
een uitweg te vinden uit hun hopeloze situa-
tie. Daarom gaan wij door met wat wij doen. 
Hartelijk dank dat jullie dat mogelijk maken!

"Ik wil hier weg!"

Tweehonderd en vijftig kinderen 
vinden jaarlijks onderdak in onze op-
vangtehuizen en rehabilitatiecentra. 
En dat is onze maximale capaciteit. 
Maar we bereiken meer dan twee 
keer dat aantal kinderen omdat on-
ze teams de probleemgezinnen thuis 
opzoeken.

Werken met gezinnen is een inte-
graal onderdeel van ons werk op bij-
na al onze lokaties. Vooral in Jekate-
rinaburg is dit werk enorm gegroeid. 
Ons team bezoekt daar regelma-
tig gezinnen en biedt hen hulp die 
ze hard nodig hebben. De kinderen 
worden vaak uitgenodigd voor een 
kort verblijf in ons opvangtehuis waar 
ze zich kunnen wassen, kleding krij-
gen, huiswerkbegeleiding en spraak-
les. Voor zowel de kinderen als hun 
ouders worden recreatie en Christe-
lijke feestdagen georganiseerd. 

Dit werk heeft veel mogelijkheden 
maar de ruimte in een al overvol op-
vangtehuis beperkt onze inzet. Maar 
die situatie is zich aan het verbete-
ren! We hebben nu een tweede ge-
bouw, een groot huis, buiten de stad, 

op slechts één uur rijden van ons op-
vangtehuis. Het heeft vier grote ka-
mers, een open keuken en een woon-
kamer. Om nog meer onderdak te 
hebben bouwen we op het terrein 
nog twee extra huisjes. We hopen de-
ze twee woningen aan het eind van 
de winter af te hebben. 

Het grote huis zal worden gebruikt 
als opvang- en rehabilitatiecentrum 
voor moeders en hun kinderen. Het 
wordt een plek waar tijdelijke huis-
vesting, hulp en voorlichting wordt 
aangeboden aan gezinsleden die lij-
den onder huiselijk geweld en ande-
re problemen.

Daarnaast zal het nieuwe centrum 
gebruikt worden als vakantiekamp 
voor kinderen. Er is volop ruimte om 
te spelen in de omheinde tuin en het 
huis is gelegen bij een meertje aan 
een bosrand. 

Het nieuwe huis  werd direct na 
aankoop in gebruik genomen. Tij-
dens reparatiewerkzaamheden in het 
andere opvangtehuis verbleven de 
kinderen in het nieuwe tehuis totdat 
de werkzaamheden waren afgerond.

Hoe kunnen we meer kinderen helpen?
Door ze thuis op te zoeken.BERT DOKTER

Directeur



Leven binnen vier muren: 
Een leven zonder hoop, met 
angst en gebrek aan alles

• Mishandeling
• Ziekte 
• Werkloosheid 
• Onvoldoende leefruimte en slechte woonhygiëne 

door de bouwvallige huizen 
• Ondervoeding 
• Gebrek aan kleding 
• Verwaarlozing omdat hun moeders zijn opgegroeid op straat 

of in weeshuizen,  waardoor zij niet weten hoe voor hun 
kinderen te zorgen, de weg niet weten om hulp te vragen.

Elke dag zijn de kinderen er getuige van en ervaren zij:



Ontmoetingen met bewoners in huizen ter 
grootte van een kast
We kennen Anna sinds haar leven op straat

Sinds we de straatpatrouille in Jekaterinaburg zijn ge-
start in 2004, was de roodharige Anna één van de eerste 
meiden die hulp heeft ontvangen. We hebben haar ge-
holpen bij het vinden van een klein bescheiden woon-
ruimte zodat ze en plek had om te leven toen  haar eer-
ste kindje werd geboren. 

Ze heeft inmiddels vijf prachtige kinderen. Anna’s man 
is niet in staat vanwege ernstige gezondheidsgebreken 
de kost te verdienen. Het leven is voor hen erg moeilijk.



Ontmoetingen met bewoners in huizen ter 
grootte van een kast

Wij brengen Anna’s kinderen vaak 
naar het opvanghuis voor een maaltijd, 
om te douchen en om te spelen met an-
dere kinderen. Ook is Anna’s gezin deel 
gaan nemen aan de activiteiten die wij 
via de kerk organiseren. Door de jaren 
heen is er veel vooruitgang geboekt in 
het leven van de ouders. Namelijk, ze 
zijn gestopt met drinken.

De éénkamer woning heeft eigenlijk 
alleen maar ruimte voor bedden. Daar-
om is het stapelbed dat wij hen gaven 
goed bruikbaar, deze neemt maar wei-
nig plaats in. We brengen regelmatig 
een bezoek aan het gezin en helpen ze 
met specifieke zaken waaraan behoefte 
is. De kinderen  komen buitenshuis en 
ogen gelukkig, netjes gekleed en vol-
doende gevoed. Met onze hulp heeft 
het gezin een aanvraag ingediend voor 
een groter appartement en is hiervoor 
inmiddels op de wachtlijst geplaatst.

Lena werd afgewezen 
bij de geboorte

Ons team helpt ook Lena, die zelf is 
opgegroeid in een weeshuis, en haar 
kind.

"Mijn moeder leefde op straat en liet 
me in de kraamkliniek bij de geboor-
te achter. 

Ik bracht mijn jeugd door in verschil-
lende weeshuizen en ging naar een 
kostschool voor problematische kinde-

ren". "Na mijn opleiding aan de groene 
school kwam ik naar Jekaterinaburg.

Omdat ik geen enkele familie hier 
heb, verbleef ik in een vreselijke slaap-
zaal van een studentenhuis”. “Ik kreeg te 
horen dat ik volgens de wet recht had 
op een een appartement".

Lena kreeg inderdaad een eigen ap-
partementje, maar ze had niet de vaar-
digheden om een zelfstandig leven te 
leiden. Meerdere mannen profiteerden 
van de timide, eenzame jonge vrouw 
die worstelend door het leven ging. Dit 
is hoe Lena de moeder werd van klei-
ne Kiril.

We hoorden over Lena en hoe zij leef-
de van een zeer kleine uitkering. Het is 
een genoegen om haar te helpen om-
dat ze zo dankbaar is voor alle advie-
zen en ondersteuning die ze ontvangt. 

Ze werkt mee en neemt verantwoor-
delijkheid in wat ze zelf kan doen. Ze 
neemt graag deel aan de activiteiten 
die we voor moeders en kinderen or-
ganiseren.

Onze Kinderbijbel Club is van 
groot belang voor Tolik.

De twaalf-jarige Tolik, zijn kleine broer 

Seva, en hun moeder Tanya leven sa-
men in een klein appartement van bij-
na 9 m2,  om precies te zijn – deze ruim-
te ziet er uit als een grote kast. Wij heb-
ben hen de afgelopen drie jaar op weg 
geholpen. 

Tanya groeide, net als Lena, op in een 
weeshuis. Toen haar tweede zoon Seva 
geboren werd, begon haar oudste, To-
lik, zijn tijd door te brengen op straat, 
omdat het leven in de kleine ruimte te 
stressvol voor hem was.

Tolik woont nu regelmatig de Kin-
derbijbel Club en middagactiviteiten 
bij die door Mission Possible georgani-
seerd worden op de begane vloer van 
een ‘obshezhitel’ (zie volgende pagina). 
Hij krijgt er een warme maaltijd en ons 
team helpt hem en de andere kinderen 
met hun huiswerk. Ook neemt hij deel 
aan onze kampen.

We hebben Tanya's kleine kamer ge-
renoveerd en blijven deze behoeftige 
familie voorlopig ondersteunen met 
voedsel en kleding en zijn van plan om 
hen een stapelbed te geven zodat er 
meer leefruimte voor de jongens komt 
in de woning.

Hulp, vriendschap en de 
boodschap van het Evangelie 

Dat is wat we aan families 
geven voor wie elke 
dag een uitdaging is

Tolik, Seva, and hun 
moeder Tanya in 
hun kleine kamer

Lena met de kleine Kiril



Van een afstandje lijkt de flat in 
een redelijk goede staat. Dat wordt 
anders als je binnenkomt. De flat is 
een zogenaamde ‘obshezhitel’. Elke 
lange gang heeft 25 deuren die toe-
gang geven tot kamers van tussen 
de 9m2 en 15m2. Op het eind van 
de gang is een toilet en een was-
bak die door alle bewoners van de 
gang moet worden gedeeld. Er is 
ook een douche; één douche voor 
alle bewoners van de flat.

Er is nauwelijks privacy en er zijn 
altijd problemen en die beperken 
zich niet alleen tot geluidsoverlast. 
Ook problemen met drank, drugs 
en huiselijk geweld komen regel-
matig voor. Kinderen worden vaak 
aan hun lot over gelaten want hun 
vaak alleenstaande moeders moe-

ten werken om rond te komen. 
Dit gebouw heeft op de begane 

vloer een ruimte die bekend staat 
als ‘De Rode Hoek’. Mission Possi-
ble organiseert hier vijf dagen per 
week een naschoolse opvang voor 
deze kinderen en elke keer staan ze 
vol verwachting ons op te wachten. 

‘Wanneer gaan we eten?’ vraagt 
één van de jongens van ongeveer 8 
jaar oud. “Heb je al trek?’ vraag ik. ‘Ja’ 
zegt hij,’ bij ons thuis is niets te eten’. 
De kinderen krijgen een maaltijd en 
elke dag heeft zijn eigen program-
ma: knutselen, schilderen, buiten 
spelen, een excursie, lessen over 
sociaal gedrag, Bijbel les. Tijdens 
de schoolperiode begint het pro-
gramma met het maken van huis-
werk onder begeleiding.

Soms komen een paar moeders 
mee met hun kinderen. Hun ge-
zichten zijn getekend, eentje heeft 
een blauw oog. Ze doet haar best 
om onze camera te ontwijken. Erg 
spraakzaam zijn de dames niet. Be-
halve Olga.

“Al 27 jaar woon ik in deze obshe-
zhitel en ik heb er schoon genoeg 
van”, zegt ze. En in vergelijking met 
andere moeders is zij nog redelijk 
goed af. Ze heeft een baan en haar 

kind kan ze overdag bij haar oma 
die een verdieping hoger woont 
onderbrengen. Ze werd door haar 
man geslagen maar heeft hem de 
deur gewezen. En dat laatste is in 
Rusland vrij uitzonderlijk! 

De meeste bewoners beta-
len huur van ongeveer € 100 per 
maand voor hun kamer. Met een 
gemiddeld maandinkomen van € 
160 is armoe troef. Dankbaar zijn 
ze voor de kleding en voedselpak-
ketten die ze van Mission Possible 
krijgen. Met de start van het nieu-
we schooljaar is er voor de kinde-
ren een pakket met schoolspullen.

Maar het is vooral de aandacht 
en liefde die ze elke dag weer naar 
het centrum brengt. Tante Lyuba, 
de directrice van Mission Possi-
ble in Krasnoyarsk, wordt door zo-
wel de kinderen als de moeders 
op handen gedragen. Bij haar kun-
nen ze altijd terecht met hun pro-
blemen. “Mijn hart breekt als ik zie 
in wat voor omstandigheden de-
ze kinderen moeten opgroeien. 
Zo weinig blijdschap in hun leven 
en wat is hun toekomst? Elke dag 
dank ik God dat wij weer de mo-
gelijkheid hebben om deze kinde-
ren iets van Zijn liefde te laten zien.”

Binnen de muren van een ‘obshezhitel’

BERT DOKTER



In “De Rode Hoek” worden het 
Evangelie en hulp uitgedeeld

Tijdens de Sovjet Unie werd met ‘rode hoek’ een ruimte op 
het werk of in een overheidsgebouw bedoelt wat werd ge-
bruikt voor propaganda doeleinden. Vandaag de dag worden 
deze ruimtes niet meer voor dat doel gebruikt.

Mission Possible heeft toestemming gekregen om deze ‘Ro-
de Hoek’ te gebruiken voor de kinderclub en zondagschool. 
Hier kunnen de kinderen van de wijk deelnemen aan verschil-
lende activiteiten en maken ze kennis met de Bijbel. Op de 
foto brengt tante Luyba een verrassingstaart naar een jon-
gen die jarig is.

De jongens met de ark van Noach met het 
‘wolken’behang van ‘De Rode Hoek’ als achtergrond.



Van 6 t/m 15 januari doet Mission Pos-
sible voor de 2e keer mee aan de Scan-
CoveryTrial. Een tocht van ruim 7.000 
km kris kras door Scandinavië. Dit alles 
om aandacht te vragen voor het Ba-
by-box-project. Er doen 110 teams mee. 
Elk team krijgt per etappe een GPS-co-
ordinaat en moet zelf aan de hand van 
verschillende navigatiesystemen de 
ideale route en tijd berekenen. Tussen-
door moeten ook navigatieproeven 
worden gedaan. Voor Mission Possible 
is het een hele mooie manier om ons 
werk onder de aandacht van een gro-
ter publiek te brengen. Kijk voor meer 
informatie op www.missionpossible.nl 

Mission Possible is kortgeleden het 
Baby Box Project gestart. Het is een ge-
weldige manier om exact die hulp te ge-
ven die de ontvangers nodig hebben: 
benodigdheden voor de baby’s en moe-
ders,  instructies, gezondheidszorg, ken-
nis, mentale ondersteuning en pastora-
le zorg. En het is een mooie manier om 
de liefde van God aan hen die er alleen 
voor staan concreet te laten zien.

In Bulgarije gaat het vooral om Ro-
ma-vrouwen die vaak al op erg jonge 
leeftijd (13 – 15 jaar!) voor de eerste keer 
moeder zijn geworden. In Rusland zijn 
het vooral jonge moeders die zijn op-
gegroeid in een weeshuis of in een ge-
broken gezin en nauwelijks voorlichting 
hebben gehad.

Hoe kunt u helpen:
De dozen bevatten niet alleen kleding 
voor de baby maar ook babyverzor-
gingsproducten (zoals luiers, lotions, 
schaar, haarborstels), baby speelgoed 
en educatief materiaal. Deze items wor-
den gekocht in de landen van bestem-
ming  waar de prijzen lager zijn. Dit ver-
mindert ook de transportkosten. De to-
tale kosten voor een doos inclusief de 
bezorging, de voorlichting en de zorg 
voor moeder en baby bedragen € 50.

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