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een bedrag over maken voor Mission 
Possible algemeen of voor een speciaal 
project. Wilt u specifieker doneren be-
zoek dan onze webshop en ‘koop’ een 
activiteit.

Ik vind het een voorrecht dat ik mij 
mag inzetten voor het werk van Mission 
Possible. En ik ben er van overtuigd dat 
wij met Mission Possible Nederland een 
belangrijk aandeel kunnen leveren in 
het welzijn van de kinderen in Rusland 
en Oekraine.

de straatpatrouille, kinderen nog, 
die zelfmoord hebben gepleegd. Maar 
ik heb ook met eigen ogen gezien hoe 
honderden kinderen zijn geholpen 
met voedsel, kleding, onderdak, me-
dische zorg, onderwijs en zelfs een 
thuis. Honderden alcohol- en drugs-
verslaafden zijn gerehabiliteerd en 
een nieuw leven begonnen. Gebroken 
gezinnen zijn weer bij elkaar; jonge 
(a.s.) moeders, vaak nog tieners krijgen 
noodzakelijke zorg. En juist daarom is 
Mission Possible Nederland opgericht. 
Omdat het zo hard nodig is en omdat 
de aanpak van Mission Possible werkt!

En u/jij kunt ons daarbij helpen. Een 
eenvoudige mogelijkheid is; zegt het 
voort. Stuur deze nieuwsbrief naar 
jullie contacten en maak hen attent op 
het werk van Mission Possible. Word 
vriend van Mission Possible op Hyves 
en Facebook en promoot het werk van 
Mission Possible onder je vrienden. En 
natuurlijk is er geld nodig.

Bezoek onze nieuwe website (ben 
overigens erg benieuwd wat jullie 
daarvan vinden) en zie wat voor moge- 
lijkheden er zijn voor donatie. U kunt 

Korte lijnen, een aanpak 
die werkt, bewogen en 
gemotiveerde mensen 
en een doelgroep die 
heel veel steun nodig 
heeft. Zomaar een paar 
woorden die in mij opkwamen toen ik 
met Mission Possible in gesprek was 
over het opzetten van een afdeling in 
Nederland. Mijn eerste contact met 
Mission Possible was in 1996 in Mos- 
kou. Ik ging met ze mee op straatpa-
trouille en we deelden soep, brood en 
thee uit aan kinderen op stations en in 
kelders en op zolders van grote flatge-
bouwen. Straatkinderen die probeer-
den te overleven door bedelen, stelen, 
lijm snuiven en prostitutie. In de jaren 
daarna zijn de contacten altijd gebleven 
en werden de activiteiten uitgebreidt 
met opvangtehuizen en rehabilitatie-
centra in verschillende steden in Rus-
land. Ik heb veel respect voor al die 
mensen die zich met hart en ziel inzet-
ten voor deze verwaarloosde kinderen 
en ook hun ouders. Want het is zwaar 
werk en succes op korte termijn hoef 
je niet te verwachten. Helaas komt 
het voor dat een kind na opvang toch 
weer de straat opgaat. En dat drugs-
verslaafden het afkick programma niet 
afmaken. En we kennen jongeren van 
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een abortus plegen. Weer kwam ze op 
straat terecht en weer werd ze zwanger. 

Inmiddels waren wij druk bezig met 
een eigen opvang en Zhanna werd onze 
eerste bewoonster. We hielpen haar 
tijdens de zwangerschap en Zhanna 
kreeg een zoon, Danil. Zhanna was 
toen pas 16. De vader volgde inmiddels 
een afkickcursus op onze rehabilitatie-
boerderij. Helaas kon Zhanna de ver-
antwoordelijkheid als moeder niet aan 
en weer liep ze weg. Regelmatig had-
den we via de straatpatrouille contact 
met haar en op een nacht werden we 
gebeld. Zhanna was geslagen en neer- 
gestoken en moest halsoverkop naar 
het ziekenhuis worden gebracht. 

Dat bewijst het 
leven van Zhanna. 
En het is ook een 
voorbeeld dat 
werken met straat-
kinderen heel veel 
geduld en doorzettingsvermogen vergt. 
Zhanna kennen we al jaren; regelmatig 
kwam zij  de straatpatrouille bezoeken. 
Toen ze nog maar 12 jaar was liep ze al 
van huis weg. Thuis waren er proble-
men; haar moeder was net overleden 
en haar vader had meer aandacht voor 
andere vrouwen en keek nauwelijks 
naar haar om. We probeerden haar in 
huis te krijgen maar telkens liep ze weer 
weg. Op straat werd Zhanna misbruikt; 
als beloning kreeg ze eten, alcohol en 
lijm om te snuiven. Op haar 15e werd 
ze zwanger en haar vader liet haar 

Er bestaan geen hopeloze gevallen!
Nu ziet het leven van Zhanna er een 
stuk beter uit. Zhanna is inmiddels 18 
jaar en ze gaat naar een avondschool. 
De vader van het kind, Sergey, heeft 
met succes zijn afkickcursus gevolg en 
heeft niet alleen woonruimte tot z’n be-
schikking gekregen maar ook een baan 
als lasser gevonden. Nu wonen ze met 
z’n drieen samen en dat gaat erg goed. 
Ze wonen in de buurt van het opvang-
centrum en w.e ouden een oogje in het 
zeil. Wekelijks gaan we op bezoek en 
helpen hen waar nodig.

Lees hier meer over Zhanna. 

De inmiddels 18-jarige Zhana met haar kind en de vader.

Zhana en Natascha, 
de ‘moeder’ van het 
opvangtehuis.
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Mission Possible in de pers
“Het is misschien wel de meest bijzondere winkel van Nederland”. Dat 
schreef de Eemsbode, een huis aan huis blad in Noord-Groningen naar 
aanleiding van de oprichting van Mission Possible in Nederland.  Ook is er krantenartikel verschenen in de Ommelander-
courant en het Agrarisch Dagblad heeft geschreven over onze rehabilitatieboerderij in Yaroslavl. De krantenartikelen kunt 
u hier teruglezen op de website.

Mission Possible Internationaal
Mission Possible is opgericht in 1974 en had voorheen het doel evangelisatie en literatuurverspreiding achter 
het ‘IJzeren Gordijn’. In de jaren negentig is de nadruk meer op het ondersteunen van straatkinderen komen te 
liggen. Mission Possible werkt in Albanie, Bulgarije, Rusland en Oekraine. In deze landen heeft Mission Possible 70 
lokale medewerkers. Mission Possible heeft opvangtehuizen in Moskou, Krasnoyarsk, Jekaterinaburg, St. Peters-
burg, Odessa  en rehabilitatiecentra in Yaroslavl, Asbest en Alapaevsk. Jaarlijks ondersteunen we 1500 straatkin-
deren en kinderen uit probleemgezinnen en geven we onderdak aan 150 kinderen/jongeren.

Mission Possible Nederland is inmiddels de vijfde afdeling van Mis-
sion Possible. Er zijn ook afdelingen in Finland, Zweden, Engeland en 
Amerika. Het werk wordt gedaan vanuit kantoren aan huis en in veel 
gevallen door part-timers en vrijwilligers. Ook vanuit de landen waar 
de projecten worden uitgevoerd vindt fondsenwerving plaats; in de 
meeste gevallen gaat het om voedsel, kleding en meubilair.

ANBI
Mission Possible is door de Belastingdienst aange-
merkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Dat geeft bepaalde belastingvoordelen. Zo betaalt een 
ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfe-
nissen en schenkingen die worden gebruikt voor het 
algemeen belang. En belangrijk voor u/jou: donateurs 
mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of ven-
nootschapsbelasting.

CBF
Een van de voorwaarden voor het aanvragen van een 
CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) is dat 
de instelling minimaal 3 jaar als fondsenwervende instel-
ling in Nederland actief moet zijn. Daar voldoet Mission 
Possible dus nog niet aan. Wel is het mogelijk om voor 
nieuwe stichtingen een Verklaring van geen bezwaar aan 
te vragen bij het CBF. Dat proces zal op korte termijn in 
gang worden gezet. Het aanvragen van een CBF-Keur-
merk is overigens niet gratis. Het keurmerk voor kleine 
doelen kost 1200 Euro en is 3 jaar geldig.
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Straatpatrouille in
 

Jekaterinaburg is een 
stad met ruim 1,3 miljoen 
inwoners. Het is gelegen op 
bijna 1800 km ten oosten 
van Moskou op de grens 
met Europa en Azie in het 
Oeralgebergte. De stad is 
vernoemd naar Catherina, de vrouw 
van tsaar Peter de Grote. Hier werd 
tsaar Nicolaas II naar toe verbannen en 
uiteindelijk ook geexecuteerd door de 
bolsjewieken. Jekaterinaburg is een   
belangrijke industiestad en verkeers- 
knooppunt; het ligt aan de Trans-Sibe- 
rische spoorlijn. De winters zijn koud en 
lang; temperaturen kunnen dalen tot 
-35 maar vanwege het Oeralgebergte is 
het klimaat erg wisselvallig.

Jekaterinaburg

Mission Possible is actief in Jekaterinaburg 
sinds 2004. Drie keer per week zoekt een 
straatpatrouille de straatjeugd op en deelt 
soep met brood en thee uit en noodzakelijke 
eerste hulp wordt gegeven. Er wordt een 
vertrouwensband gekweekt en er wordt 
nagegaan hoe de thuissituatie is. Er wordt 
kontakt gezocht met de ouders en waar 
mogelijk worden de problemen opgelost. 
Kinderen krijgen de gelegenheid om in het 
tehuis te overnachten ipv op straat. Er wordt 
assistentie verleent in het verkrijgen van iden 
titeitpapieren en medische zorg.

Per keer worden er gemiddeld 40 maaltijden uitgedeeld. 
Een maaltijd kost € 2,50.
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