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De eerste moeders 
in de Bulgaarse 
dorpen ontvangen 
een Baby Box!

Ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Oost-Europa



Baby’s en jongeren

Wat hebben een pasgeboren baby 
in Slatina, een dorp in Bulgarije, en een 
achttienjarige jongen met de naam Ki-
rill uit Jekaterinaburg in Rusland met 
elkaar gemeen? We vertellen u hier-
over in deze nieuwsbrief! Eén van hen 
is net op deze wereld aangekomen en 
heeft z’n ogen geopend om zijn om-
geving te verkennen die helaas voor 
hem uiterst ongunstig is. De andere 
jongen heeft net z’n ogen geopend 
om de fouten te zien die hij in deze 
wereld tijdens zijn jonge leven heeft 
gemaakt.

Het gemeenschappelijke wat ze 
delen is dat ze allebei van ons op het 
juiste moment belangrijke hulp heb-
ben ontvangen. De baby op de foto 
rechts ontving een doos vol met kle-
ding en andere nuttige spullen. De 
jonge drugsverslaafde Kirill kwam in 
één van onze opvangcentra terecht 
waardoor zijn leven totaal veranderde.

Beide jongens hebben nog iets ge-
meenschappelijks: Allebei hebben ze 
een moeder die veel moeite heeft om 
voor hen te zorgen en is overweldigd 
door problemen en moeilijkheden. 
Beide moeders hebben hulp van ons 
gekregen en weten nu dat zij niet al-
leen zijn.

Hartelijk dank dat u ons in staat stelt 
dit belangrijke werk te doen!

Het uitdelen begint! De eerste 
Baby boxen zijn bezorgd in 
de Bulgaarse Roma dorpen!

De eerste Baby boxen met ingezamelde 
kleding en de in Bulgarije gekochte verzor-
gingsproducten zijn inmiddels bezorgd bij 
de moeders in de dorpen Pevtsite, Rozino, 
en Slatina.

Op bovenstaande foto bezorgen Tanya 
Konyarova en Daniela Encheva een Baby 
box bij Zlatka’s huis.

Zlatka heeft drie oudere zoons en een 
baby van 20 dagen oud. Op de foto rechts 
laten de lokale coördinator en Maria, de 
vrouw van de pastor, de inhoud van de 
Baby box aan Zlatka zien. De tekst op de 
Baby box luidt “Voor moeder met liefs, 
Mission Possible Baby Box project-een 
project ter bescherming van het leven”.

Zlatka’s huis

BERT DOKTER
Directeur



Kronkelende rotsachtige wegen, 
hoog in de prachtige bergen van Bul-
garije, leiden ons naar het dorp Slatina. 
Onderweg blokkeert de sneeuw onze 
weg waardoor we onze auto moeten 
verlaten en met de dozen 10 minuten 
moeten lopen naar het dorp. De kin-
deren, die ons inmiddels hebben zien 
aankomen, rennen op blote voeten en 
met lachende gezichten naar ons toe 
om ons te ontmoeten. Het is januari en 
de temperatuur is - 10 graden Celsius. 

De kinderen blijven heen en weer 
rennen om warm te blijven.

Het dorp ligt er verlaten bij, maar er 
staan verschillende moeders met ba-
by’s ons op te wachten bij de deuren. 
‘Het is moeilijk te geloven dat hier in 
deze huisjes gezinnen leven. De ramen 

laten in plaats van glas plastic of de-
kens zien. Er is geen riolering. De hui-
zen hebben alleen buiten stromend 
water. Bestaat dit dorp echt nog in het 
Europa van vandaag?

De tweeëntwintig jarige Gergina 
ontving ook een Baby box. Ze is ge-
boren in Slatina. Als we haar en haar 
drie kinderen een bezoek brengen ver-
wacht zij haar vierde kind. Ze leeft met 
haar man en grootmoeder in een klein, 
van multiplex gebouwd, huis met een 
tweepersoonsbed, enkele versleten ta-
pijten en een houtkachel met daarop 
een pan met water. De kinderen dra-
gen alleen een shirt en broek. Ze heb-
ben vandaag niet gegeten!

De dagelijkse maaltijd is er al-
leen wanneer hun werkloze vader 

in staat is geweest iets te verdienen. 
Een moeder in deze omstandighe-
den kan er alleen maar op hopen dat 
ze met haar kinderen wordt gehol-
pen de winter door te komen... Gergi-
na vraagt ons te bidden voor de klei-
ne Pavel die koorts heeft en hoest.  
Voor de mensen hier is gebed het ka-
naal voor het ontvangen van hulp. Zij 
verdienen weinig geld wat niet ge-
noeg is om ook nog medicijnen te ko-
pen.

Hun geloof in God zorgt ervoor dat 
ze dit moeilijke leven doorstaan. De 
kerk is voor hen een plaats van steun, 
liefde, bemoediging en gebed voor de 
zieken. Dit is de reden waarom de kin-
deren, zelfs op blote voeten, naar de 
kerk gaan.

Gergina, tweeëntwintig jaar oud en moeder van vier kinderen.

Bekijk een video over de komst van de Baby boxen in Slatina: www.missionpossible.nl



“Ieder kind dat wordt geboren ver-
dient liefde, respect en moet worden 
verwelkomd met waardigheid”.

Met deze woorden introduceren 
wij ons Baby Box Project in Bulgarije. 
In het dorp Pevtsite ontmoeten we 
de pas geboren baby’s en hun moe-
ders.

Tot op het bot verkleumd door de 
ijskoude wind bereiken wij het huis 
waar net een nieuw leven is gebo-
ren om een Baby box te brengen. 
We willen hiermee de jonge ouders 
van baby Christina ondersteunen en 
bemoedigen; moeder Bozhana die 
slechts zestien jaar oud is en de va-
der Todor, negentien jaar oud.

Wanneer je zestien bent, voelt de 
winter niet zo koud en lijkt de werk-
loosheid van je man niet zo erg....

“Is er iets wat je nodig hebt?” vra-
gen we.

“Dank u wel, we hebben alles” 
“Maar zou u alstublieft willen bid-
den voor Christina? Ze is aldoor ziek”.

We kijken rond in de kamer. De 

vervallen kamer heeft twee oude, 
doorgezakte bedden met dekens 
die eruit zien alsof ze al door min-
stens drie generaties zijn gebruikt. 
De garderobekast staat op instorten. 
Het is alles wat er is. Ze hebben niet 
eens een plek voor de baby om goed 
te kunnen slapen.

Deze familie, net als wij die hen 
proberen te helpen, hebben geen 
andere bron van hoop dan God die 
het onmogelijke mogelijk maakt. We 
bidden voor Christina’s genezing en 
dat Todor een baan vindt.

We geven de ouders een Baby Box 
met warme babykleren en andere 
dingen om hen te helpen.

Ze kijken blij en zijn dankbaar voor 
de mooie geschenken en wij vertrek-
ken voor een bezoek aan het volgen-
de huis.

Mission Possible runt in verschillende 
dorpen soepkeukens in samenwerking 

met de lokale kerken.
Naast de Baby Boxen brachten 

we winterschoenen voor 
de oudere kinderen.

"Elk kind dat wordt geboren in de wereld 
verdient een warm welkom met waardigheid, 
ook in het armoedige dorp Pevtsite”

Svetlana Karoleva en Mariana Ivanova brengen 
een Baby Box bij Bozhana en haar baby.



U kunt nu het verschil maken 
door ons te helpen bij het vullen 
van de dozen, de aanschaf  van 
verzorgingsproducten voor en er 
zorg te dragen dat ze in de han-
den van deze jonge moeders ko-
men. Ook een informatieboekje 
wordt aan de inhoud van de doos 
toegevoegd. Het bevat informatie 

voor de moeder over hoe goede 
zorg te geven aan haar baby.  Een 
team van vroedvrouwen en artsen 
maken momenteel een serie trai-
ning video’s voor Mission Possible 
die zullen worden gebruikt door 
lokale coördinatoren om de moe-
ders te ondersteunen in de zorg 
en opvoeding van hun kinderen.

De totale kosten, inclusief de 
bezorging, de voorlichting en de 
verzorgingsproducten voor moe-
der en baby bedragen € 50 per 
doos. Door het overmaken van 
elk willekeurig bedrag ovv “Baby 
Box project” kunt u het verschil te 
maken!

Dank u!

” Haar naam is Christina! ”

Het BabyBox Project groeit. Uw hulp is belangrijk!

De blauwe ogen van de jonge moeder schitteren als 
ze ons met trots de naam van haar baby noemt.



Het was ‘s avonds en we dronken 
thee en planden de activiteiten en 
het werk van de volgende dag op het 
opvanghuis, toen een jonge man met 
blauwe ogen en een brede glimlach 
aan de deur vescheen

Het duurde even voordat we Ki-
ril herkenden. Twee jaar eerder, toen 
hij voor het eerst naar ons centrum 
kwam, was hij een 16-jarige, onbe-
schofte en ongedisciplineerde drugs-
verslaafde die alleen maar deed wat hij 
wilde. Zijn moeder zag het niet meer 
zitten.

De volgende zes maanden waren 
een beproeving voor ons, de staf en 
de andere kinderen. Kiril deed dom-
me dingen en veroorzaakte het één na 
het andere probleem. Elke keer voel-

de hij zich weer opgelaten. «Het spijt 
me ...!» «Nogmaals sorry ...» Ten slotte 
verliet hij ons centrum maar we wisten 
niet dat de tijd die hij hier had doorge-
bracht zou zorgen voor een keerpunt 
in zijn leven. «Ik realiseerde me dat 
mijn leven alleen maar ellende bracht 
en ik besloot naar een christelijk reva-
lidatiecentrum te gaan..”

Daar raakte Kiril nog meer overtuigd 
van de leegheid in zijn leven. «Ik trok 
de dekens over mijn hoofd en begon 
te huilen en te bidden.  Op dat mo-
ment heb ik mijn leven oprecht en se-
rieus overgegeven aan God.”

Kort daarna werd Kiril geraakt door 
een preek waarin werd verteld dat we 
over alles, niet alleen over problemen 
met God mogen praten, want Hij is als 

een goede Vader die geïnteresseerd is 
in heel ons leven. «Ik wilde zo’n relatie 
met God hebben.»

Iedereen die Kiril kende kon de ver-
andering zien in het leven van deze 
jonge man, die een Christen was ge-
worden. Hij studeert nu in Moskou - 
en zijn moeder is blij!

«Ik wilde heel graag langskomen 
en jullie zien», zei Kiril, staande bij de 
deur. «Ik heb veel gebeden voor dit 
moment en heb er over gedacht hoe 
het zou zijn. Ik wil jullie om vergeving 
vragen voor alle problemen die ik heb 
veroorzaakt en ik wil jullie bedanken 
uit de grond van mijn hart!»

  Zijn woorden werden gevolgd door 
veel tranen en omhelzingen... En weer 
waren we getuige van een wonder!

Het spijt me...! Nogmaals 
sorry .... Vergeef alles!

"Ik was blind, ik 
zag alleen maar 
mezelf. Maar toen 
veranderde alles."

Kiril en zijn moeder bij een 
Mission Possible opvanghuis



Ontsnappen aan de verschrikkingen 
van een drank hol

Dit is wat we te horen kregen over 
de jonge «bandiet» met blond haar en 
grote ogen die van huis was wegge-
lopen en met de trein naar een ande-
re stad was gereisd.»

Ondertussen had Alina’s moeder op 
het politiebureau documenten onder-
tekend waarmee ze afstand deed van 
haar dochter. Ze was nog nooit seri-
eus over haar rol als moeder geweest.

Alina herinnert zich haar jeugd, hoe 
ze voortdurend verhuisden van de 
ene naar de andere plek en hoe haar 
familie bijeen kwam om te feesten en 
te drinken. Ze probeerde het huis net-
jes te houden, maar uiteindelijk be-
greep ze dat al haar pogingen tever-
geefs waren. Ze verloor haar hoop dat 
dingen ooit zou verbeteren.

Alina begon van huis weg te lopen 
en spijbelde van school, soms sliep ze 
in portieken. Ze begon te roken.

Het was voor ons een complete ver-
rassing dat na slechts één gesprek 
met Alina haar manier van denken to-
taal veranderde. Twee dagen na haar 
aankomst was het onmogelijk te be-
grijpen hoe dit meisje kon worden be-
schreven met wat de politie ons over 
haar had verteld.

Toen de directeur van onze opvang, 
Andrey, Alina’s huis bezocht, zei hij dat 
ook hij zou zijn weggelopen van zo’n 
verschrikkelijke plek.

Alle kinderen en de staf in het op-
vanghuis sloten Alina direkt in hun 
armen. Ze is altijd bereid om te hel-
pen, vervult haar taken zorgvuldig 

en neemt initiatief. Zij is betrouwbaar 
en gezellig en ze maakt gemakkelijk 
vrienden.

Toen Alina voor de eerste keer in 
haar leven een kerkdienst bijwoonde, 
was ze in tranen en opende haar hart 
voor God. Het stelde haar in staat om 
haar moeder te vergeven, op wie ze al 
zo lang boos was geweest. Ze bidt nu 
voor haar moeder en zal haar binnen-
kort gaan opzoeken. Ook is Alina’s re-
latie met haar zus hersteld.

Alina is open over haar geloof en 
vertelt hoe haar leven daardoor is 
veranderd.

Momenteel zijn we bezig met de 
voogdij papieren om Alina’s wens in 
vervulling te laten gaan: dat zij bij ons 
kan blijven!

Ontsnappen aan de verschrik-
kingen van een drank hol

De politie bracht Alina naar ons 
opvanghuis.

”Dit is een erg moeilijk meisje. 
We weten niet wat jullie kunnen 
doen om haar te helpen maar pro-
beer haar hier voor twee of drie 
dagen te houden, terwijl wij zoe-
ken naar een weeshuis of een 
jeugdgevangenis waar we haar 
kunnen plaatsen.”



2016 in cijfers Mission Possible - Daad bij Woord

Opvangte-
huizen

14

Lokale me-
dewerkers

85

Lokale vrij-
willigers

280
Kinderen 

in opvang-
tehuizen

240

Kinderen in 
soepkeukens

200

Kinderen in 
probleem-
gezinnen

765

Kinderen 
in clubs en 

kampen

1700Ondersteun-
de gezinnen 

340

Mensen in 
rehabilitatie

120

HIV testen

2260Kinderen die 
een kerstka-

do ontvingen

50000

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

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat Stichting Mission Possible zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door 
het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun 
organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. www.cbf.nl

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


