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Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt 
op kinderen, jeugd uit probleemgezinnen, straatjeugd, tienermoeders en 
alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Albanië en Bulgarije. 
Mission Possible is opgericht in 1974 en werkt met vijf zusterorganisaties in 
het Westen (Finland, Zweden, Engeland, Amerika en Nederland).
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Een jonge moeder met 4 kinderen in een 
kamertje van nog geen 12 m2.  
Keuken en toilet moeten ze delen met de 
rest van de bewoners op de etage. 
Dit is geen plek voor kinderen om op te 
groeien. 
Ik ben op bezoek bij Mission Possible in 
Jekaterinaburg, Rusland.  
We bezoeken probleemgezinnen. 
Plots valt het me op dat de kamer schoon 
is. Ik laat me vertellen dat deze moeder 
een verleden heeft op straat. 
Meer dan 6 jaar heeft ze op straat geleefd 
en overnachtte ze in putten en portieken. 
Met hulp van Mission Possible heeft ze 
haar straatverleden achter zich gelaten. 
Geen drugs en alcohol meer. 
Nu is ze vastbesloten haar kinderen een 
betere jeugd te geven dan dat zij heeft 
gehad. 
Later gaan we op bezoek bij het naburige 
Asbest. Hier heeft Mission Possible een 
uniek opvangprogramma voor moeders 
met kinderen.  We ontmoeten Irina. 
Zij heeft het programma succesvol 
doorlopen en woont nu met 3 kinderen 
in een tijdelijke opvang wat door Mission 
Possible ter beschikking is gesteld. 
Haar ogen beginnen te stralen wanneer ze 
verteld hoe haar leven is veranderd. 
Irina heeft God leren kennen in ons 
rehabiliatiecentrum, een voormalige 
kolkhoz in de buurt van Yaroslavl worden 
alcohol- en drugsverslaafden opgevangen. 
In gesprek met de begeleiding, waar van 
de meeste ervaringsdeskundige zijn, hoor 
ik hun persoonlijke verhalen. In al die 
verhalen klinkt door hoe God hun leven 
heeft veranderd. Meer en meer raak ik 
er van overtuigd dat de naam Mission 
Possible perfect past bij het werk wat 
wij doen. Mensen die zelf geen uitweg 
meer zagen en die door anderen waren 
opgegeven beginnen een heel nieuw 
leven. Zelf zijn we daar toe niet in staat 
maar met God is alles mogelijk. 

Dank voor uw hulp!
Bert Dokter
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AFRONDING EO-METTERDAAD 
WINTERPROJECT ASBEST

Ben Kostwinder, directeur van EO-Metterdaad, 
bezocht samen met de directeur van Mission 
Possible het project in oktober 2014 en was erg 
onder de indruk van het werk in Asbest.
Hier volgt zijn verslag:

“WAT JE ZIET IS HET NIET”...

Ik laat u een foto zien van een moeder met 
haar drie kinderen. Een doorsnee gezin zou je 
denken met opgroeiende kinderen. 
Hun lach verraadt een zorgeloos leven.
Maar wat je ziet is het niet...

We vroegen u enkele jaren terug om mensen 
in Rusland te ondersteunen. Het was het 
winterproject van EO-Metterdaad in 2011 in 
Asbest. Misschien herinnert u zich de beelden 
nog. Mensen in bittere kou, verslaafd, verloren. 
U gaf gul en ik ben na een paar jaar terug 
gegaan. Om de verantwoording met de lokale 
organisatie na te gaan, maar vooral ook om te 
kijken wat er met het geld is gedaan.

>>OPVANG VAN MOEDERS EN KINDEREN, RUSLAND

We hebben de moeders ontmoet en gezien 
hoe levensveranderend het werk in Asbest is. 
Het opvanghuis is uitgebreid en meer moeders 
met kinderen kunnen worden opgevangen.    
Ze worden professioneel begeleid en 
voorbereid op een ‘nieuw’ leven in de Russische 
maatschappij.  
Het unieke aan het project is: de mogelijkheid 
moeder en kind bij elkaar te houden. 
‘Normaal’ gesproken worden kinderen 
ondergebracht in een weeshuis gescheiden van 
moeder. Op hun 18e levensjaar dienen ze het 
weeshuis te verlaten en komen dan veelal
terecht in criminaliteit of verslaving. De vader is 
om verschillende redenen bijna altijd uit beeld. 

OP WEG NAAR EEN ‘NIEUW’ LEVEN

Met de opbrengst van EO-Metterdaad kon ook 
een appartement worden gekocht. Een laatste 
stap(tussenopvang) op weg naar zelfstandig 
wonen, waar moeders na de eerste fase terecht 
kunnen met hun opgroeiende kinderen. 
In dit appartement ontmoeten wij Irina(foto). 
Irina was een alcoholverslaafde. Na ruim 
een jaar opvang is zij in het appartement 
gaan wonen. Ze leeft daar met drie van haar 
kinderen, een tweeling van 14 en een dochter 
van 12 jaar oud. Als ze haar levensverhaal 
vertelt begint ze te stralen. 
Haar kinderen vertellen dat ze trots zijn op hun 
moeder. Ook zij gaan inmiddels naar school en 
zijn goed op weg naar een  ‘nieuw’ leven. 
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MOEDER EN KINDEREN SAMEN         
IN ASBEST

Drie jaar geleden was het leven van moeder  
Irina en haar kinderen uitzichtloos. 
Nu hebben ze hoop op een beter leven. 
Ze kenden Jezus niet. Nu gaan ze naar de 
Pinkstergemeente in Asbest. 
Irina kookt in het opvanghuis en maakt nieuwe 
plannen voor de toekomst. 
Over twee dagen is ze jarig en komt de oudere 
tweeling van 27 jaar uit Tobolsk naar Asbest om 
deze dag samen te vieren.  
Het gezin ziet na jaren van geen contact uit 
naar deze ontmoeting!

DANKBAAR EN VOL HOOP

Na een bezoek aan het project in Asbest keren 
wij terug. 
Mijn gedachten gaan naar Rusland. 
Een land met een plaats in de G8 en relatief rijk. 
met vrijheid van godsdienst...
Dan denk ik aan Andrey, een voorganger... 
Meer dan gemiddeld krijgt het opvanghuis in 
Jekatarinaburg controle van de overheid. 
Ze zijn verdacht en worden gezien als sekte. 
Als de administratie niet op orde is wordt het 
huis zomaar gesloten. 
Ik realiseer me opnieuw de uitspraak van mijn 
reisgenoot: 

MAAR WAT JE ZIET IS HET NIET...
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Het meisje op de foto heet Ksenya. Ze is in 
gesprek met Natascha van Mission Possible 
Jekaterinaburg. Ksenya is een leuke meid 
maar ze lacht niet. Daar heeft ze ook weinig 
reden voor. Al sinds haar 13e zwerft zij op 
straat. In de steek gelaten door haar moeder 
en mishandeld door haar vader. 21 jaar oud 
is zij nu en al moeder van drie kinderen. “Mijn 
kinderen zijn vorige week door de Jeugdzorg 
in een weeshuis geplaatst” verteld ze Natascha. 
Als er niets gebeurt zal Ksenya de voogdij over 
haar kinderen verliezen en hen waarschijnlijk 
nooit weer zien. Ksenya weet hoe het er aan 
toe gaat en dat je lang niet altijd de zorg 
en aandacht krijgt die nodig is, omdat ze er 
zelf heeft gewoond. Tot je 18e kun je daar 
verblijven, daarna moet je zelfstandig gaan 
wonen. Je krijgt een kamer toegewezen en 
een uitkering. Maar vanwege onvoldoende 
opleiding en gebrekkig advies-ondersteuning 
over een zelfstandig leven in de Russische 
maatschappij, raken veel van deze jongeren 
gefrustreerd en zoeken hun heil in drugs en 
alcohol. Statistieken hebben aangetoond dat 
van de jongeren die in een staatsweeshuis zijn 
opgegroeid 40% is betrokken bij criminaliteit, 
10% plegen zelfmoord, 33% werkloos worden 
en 20% dakloos worden. Als er niets gebeurt zal 
dat ook het lot zijn van de kinderen van Ksenya. 
Natascha wil Ksenya helpen een goede moeder 
te worden. Daarom start Mission Possible 
een nieuwe opvang in Jekaterinaburg voor 
moeders zoals Ksenya waar ze leren hoe ze hun 
kinderen moeten opvoeden. Helpt u mee?

PROJECT 
NIEUWS
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Het winterseizoen staat weer voor de deur in 
Bulgarije. Voor de Roma betekent dat de start 
van een zware periode.  
Winters in Bulgarije zijn koud en er valt 
veel sneeuw. De Roma zijn aangewezen op 
houtkachels maar de eenvoudige woningen 
bieden niet veel bescherming. 
Een bijkomend probleem is dat de Roma in 
de winter nauwelijks inkomen hebben omdat 
de meeste van hen zijn aangewezen op 
seizoenswerk. Winter betekent overleven.

“HET GELOOF 
ZO PUUR 
ZO EERLIJK 
ZO VOL PASSIE”

Juist in deze periode  wordt er extra 
ondersteuning geboden door Mission Possible. 
In de dorpjes Pevcite, Rozino, Slatina, Ikhtiman 
en Hristo Danovo worden gaarkeukens 
opgezet. Hierbij wordt nauw samengewerkt 
met de Roma-gemeenschap. 
Mission Possible levert de producten en de 
maaltijden worden bereidt door de moeders uit 
het dorp. De maaltijden zijn voor de kinderen. 
De ondersteuning beperkt zich niet tot alleen 
een maaltijd. De kinderen krijgen les op de 
zondagsschool en in een paar dorpjes zijn 
alfabetiseringscursussen gestart. 
In de dorpen waar de gaarkeuken al 
langer actief is heeft dit geleidt tot een 
mentaliteitsverandering bij de Roma.

>>EEN TOEKOMST VOOR ROMA, BULGARIJE
Voor de kinderen in het dorpje Hristo Danovo 
wordt deze winter een bijzondere winter.        
Dit dorpje heeft een wijk waar ongeveer 750 
Roma wonen. 
In het afgelopen jaar was de jeugd van de 
Nieuwe Kerk uit Ermelo acht dagen te gast bij 
Mission Possible Bulgarije. 
In de dorpjes Hristo Danovo en Slatina hebben 
zij gewerkt aan het opknappen en uitbreiden 
van gebouwtjes die dienst doen als wijkcentra 
voor Roma. De jeugd heeft zich bezig 
gehouden met de constructie van het dak, 
betegelen van de vloeren, het stuccadoren en 
de afbouw van een toiletgebouwtje. 
Een ervaring die ze niet snel zullen vergeten. 
Vooral de woonomstandigheden in het dorpje 
Slatina maakte veel los. 
Kleine vervallen huisjes met lemen vloeren en 
zonder stromend water. 
Kinderen op blote voeten en te weinig kleding. 
Ook indrukwekkend was het bezoek op zondag 
aan de kerkdienst van de Roma-gemeenschap 
in het dorpje Rozino. 
De jeugd heeft geleerd van hun reis naar 
Bulgarije. Met name van de manier waarop de  
mensen daar in het leven staan en hoe zij met 
hun geloof om gaan 

“ZE HEBBEN NIETS
MAAR ZIJN RIJK 
DOOR  IN ALLES
TE VERTROUWEN
 OP GOD”

PROJECT 
NIEUWS
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Deze winter zullen er per gaarkeuken voor 
15-50 kinderen in de leeftijd van 3 - 12 jaar 
maaltijden worden geregeld. 
Naast de gaarkeuken zal in Hristo Danovo 
dit jaar een begin worden gemaakt met een 
alfabetiseringscursus. 

Voor 12 euro kan een Roma kind een maand
lang de gaarkeuken bezoeken.
Voor 2 euro extra volgt het kind een 
alfabetiseringscursus.

De cursus is door Mission Possible ontwikkeld.
Het is een succesvolle methode voor zowel het 
lesgeven aan kinderen als aan volwassenen. 
Een belangrijke stap in de lange weg naar een 
normale toekomst voor de Roma.
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Mijn naam is Igor en ik ben geboren in Jekaterinaburg in 1987. 
Ik wil jullie graag wat vertellen over  hoe God mijn leven heeft veranderd 
zonder enige verdienste van mijn kant.

Toen ik negen jaar was kwam ik in contact met straatjongens die mij 
leerden lijm snuiven. Dat beviel mij goed en het duurde niet lang 
voordat ik mij bij hen aansloot. Toen ik wat ouder werd gebruikte ik 
heroïne en alcohol. Op mijn 25-ste was ik geen dag nuchter; ik was 
continue onder invloed van of heroïne of vodka. Er was duisternis in 
mijn ziel en ik wilde niet verder leven. Zo’n 8 jaar eerder had ik mensen 
van Mission Possible leren kennen. Zij deelden eten uit aan straatjeugd 
en hielpen hen. Zij hadden ook een opvangtehuis voor straatjeugd. Ik 
bracht tijd met hen door en bezocht hun hulpprogramma. Zij vertelden 
mij dat er rehabilitatiecentra waren waar mensen zoals ik werden 
geholpen om van hun verslaving af te komen. Op dat moment vond 
ik niet dat ik een verslavingsprobleem had. Maar de dag kwam dat 
ik besefte dat ik hulp nodig had en ik herinnerde mij de mensen van 
Mission Possible en ging naar hen op zoek. Het was niet moeilijk om 
hen te vinden want ze deden nog steeds hetzelfde: jongeren helpen.  
En ik gaf toe, “Andrey, ik heb hulp nodig”. Deze aardige mensen deden 
meer voor mij dan dat ik had durven hopen. Ze belden met hun 
rehabilitatiecentrum in Yaroslavl, kochten voor mij een treinkaartje, 
regelden voedsel en andere spullen nodig voor de reis en zorgden er 
voor dat ik op de trein kwam.  Eerlijk gezegd geloofde ik niet dat mijn 
leven kon veranderen. Omdat ik geen andere optie had besloot ik toch 
om te gaan en liet het allemaal maar over mij heen komen.

Zodra ik op het centrum arriveerde voelde ik iets speciaals. De mensen 
waren op een bepaalde manier anders, in positieve zin. Zij leken op de 
mensen die er voor gezorgd hadden dat ik op het rehabilitatiecentrum 
terecht was gekomen. Na enige tijd op het centrum merkte ik dat ik niet 
langer de wens om te drinken of drugs te gebruiken; zelfs niet om te 
roken, ik voelde me bevrijd van dat alles! Er werd mij verteld over God 
en Jezus, aan wiens bestaan ik nooit had getwijfeld. Ik kreeg berouw van 
mijn zonden en gaf mijn leven aan God. Mijn leven begon te veranderen. 
De Heer heeft mij geleerd om andere mensen lief te hebben en verloste 
mij van mijn trots, afgunst en andere ondeugden. Nu zie ik Gods hand 
die mijn leven leidt. Jezus vergaf mijn zonden en gaf mij een nieuw hart. 
Ik wil Hem dienen en voor hem leven.
Na mijn rehabilitatie keerde ik terug naar Jekaterinaburg. God gaf me 
nieuwe vrienden in de kerk van Andrey (hij is de directeur van Mission 
Possible) waar hij pastor is. Hij gaf mij ook een baan en een manier om 
Hem te dienen: ik werk in een tehuis voor bejaarden en invaliden. En 
alsof dat nog niet genoeg zegen was; kortgeleden ben ik getrouwd! Dit 
zijn dingen waar ik eerder zelfs niet van droomde maar God is zo goed 
en getrouw. Hij redt en maakt het onmogelijke mogelijk!

HET WERK VAN ONS TEAM IN JEKATERINBURG 
TIEN JAAR LATER EEN SUCCES!

>>VAN IGOR, EEN VOORMALIG DRUGSVERSLAAFDE
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ACTIE RUN VAN 
WINSCHOTEN LEVERT 
RUIM € 4.800 OP 

UITHUIZEN Met maar liefst 30 
lopers heeft Mission Possible op 
13 september mee gedaan met 
de oudste ultraloop van Neder-
land: de RUN van Winschoten. Het 
doel was om aandacht te vragen 
en fondsen te werven voor het 
werk van Mission Possible onder 
kinderen uit kansarme gezinnen 
in Oekraïne en Rusland. Met drie 
teams is deelgenomen aan de 
10x10 km estafette.

“Met deze actie hebben onze 
lopers € 4.842,50 opgehaald. Dat 
is een heel mooi bedrag wat wij 
zullen gaan gebruiken voor onze 
opvang van kinderen uit kansarme 
gezinnen in Oekraïne en Rusland. 
Gezien de positieve reacties van 
onze lopers en het mooie bedrag 
dat we hebben opgehaald doen 
we volgend jaar graag weer mee!”
aldus Bert Dokter.

ACTIENIEUWS    

SPREUKENKALENDER

In Nederland bestaat Mission 
Possible dit jaar 4 jaar maar het is 
alweer 40 jaar geleden dat 
Mission Possible werd opgericht in 
Amerika. Destijds vooral gericht op 
evangelisatie en literatuurversprei-
ding achter het ‘IJzeren Gordijn’. 
In de jaren negentig is de nadruk 
meer op het ondersteunen van 
straatkinderen en probleemgezin-
nen komen te liggen. 

Ter gelegendheid van het jubileum 
heeft Mission Possible Nederland 
een unieke verjaardagskalender 
uitgegeven met spreuken voor een 
gelukkig gezin. 
Draagt u het werk van Mission  
Possible een warm hart toe? 
Bestel dan deze prachtige kalender 
en steun daarmee de kinderen van 
Mission Possible.
(www.missionpossible.nl/info/
kalender)

KNIEPERTJESACTIE

Vrijwilligers van de GKv Uithuizen 
gaan binnenkort weer aan het 
kniepertjes bakken.
Op bestelling worden kniepertjes 
en nieuwjaarsrolletjes gemaakt. 
Volgens traditie worden 
kniepertjes, het platte koekje, in 
december gegeten;  
het oudejaar heeft zich 
dan volledig ontvouwen.                                
Het nieuwjaarsrolletje staat 
symbool voor het onbekende 
nieuwe jaar. 
De opbrengst is voor de opvang 
van tienermoeders in 
Jekatarinaburg.

KERSTKAARTENACTIE

Bestel uw kerstkaarten en steun de 
kinderen van Mission Possible. 
Vanaf nu kunt u 4 leuke kerst-
kaarten bestellen. Kosten 1,50 euro 
per stuk inclusief verzendkosten. 
(www.missionpossible.nl/info/
kerstkaarten)
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STICHTING MISSION 
POSSIBLE NEDERLAND
POSTBUS 77
9980 AB UITHUIZEN
0595 438672
06 28364756

INFO@MISSIONPOSSIBLE.NL
WWW.MISSIONPOSSIBLE.NL
IBAN NR: NL07 RABO 0158045424

IEDEREEN KAN IETS DOEN

IEDEREEN KAN IETS DOEN 

Doe je binnenkort mee aan een hardloopwedstrijd of aan de avondvierdaagse? 
Loop dan in een shirt van Mission Possible en laat 
je per kilometer sponsoren  door familie en vrienden voor dit goede doel. 
Het werk van Mission Possible wordt mogelijk gemaakt door
donateurs en vrijwilligers. Hoe meer donateurs en vrijwilligers, hoe
meer wij kunnen betekenen voor kinderen in Oost-Europa!

JE EIGEN ACTIE 

Ben je niet zo sportief maar heb je een leuk idee, start dan je eigen
actie voor Mission Possible. Mission Possible ondersteunt je dan met
een eigen actie pagina op onze website!

MISSION POSSIBLE OP BEZOEK

Een presentatie maken voor school? Neem contact met ons op en wij
sturen je informatie met foto- en filmmateriaal.
Je kunt Mission Possible ook zelf uitnodigen voor een presentatie op
je school, club of vereniging.


