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MISSION POSSIBLE
NIEUWSBRIEF

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.
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Eén van onze beste beslissingen:

Twintig jaar geleden in de lente van 
1995 besloot Mission Possible om 
naast distributie van christelijke 
literatuur en Bijbeltrainingen, de 
straatkinderen in Moskou te gaan 
ondersteunen. 
We hadden geen ervaring met dit 
werk maar het is één van de beste 
beslissingen ooit geweest. We 
begonnen met niets maar door de 
jaren heen zijn honderden gezinnen 
geholpen. In de begin jaren, toen 
we nog maar één opvangtehuis in 
Moskou hadden was het mogelijk om 
alle kinderen bij naam te kennen. 
Nog steeds zijn we met een aantal 
van hen in contact. Maar met de 
uitbreiding van het werk naar andere 
steden in Rusland is het niet meer 
mogelijk om elk kind persoonlijk te 
kennen. 
Jaarlijks worden 
in onze tehuizen 
ruim 200 kinderen 
opgevangen 
en bereiken we 
daarnaast nog 
700 kinderen in 
probleemgezinnen. 

Gelukkig hebben we in alle tehuizen 
een team wat is toegewijd aan ieder 
kind.
Als we naar de statistieken kijken van 
vorig jaar zijn we blij en dankbaar dat 
wij ondanks alle onrust en financiële 
crisis meer mensen hebben mogen 
helpen dan ooit. En net als de vorige 
jaren zijn er tientallen die hun hoop 
hebben gezet op Christus. Bedankt 
voor uw hulp en lof voor God!

                                               Bert Dokter
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TERUGBLIK
Twintig jaar geleden begon Mission 
Possible in Moskou met een 
straatpatrouille. Dagelijks werden bij 
metro- en treinstations straatkinderen 
opgevangen en voorzien van soep en 
brood.

In 1999 bezocht een team van EO-
Metterdaad Mission Possible in Moskou 
en maakte een indrukwekkende tv-
reportage over deze straatpatrouille. 
Er werd massaal gedoneerd en met de 
fondsen kon een huis worden aangeschaft 
wat werd ingericht als opvangtehuis. 
Sinds de opening van het tehuis zijn er 
ruim 700 kinderen opgevangen.

In mei is het 20-jarig jubileum groots 
gevierd. Meer dan 150 mensen waren 
aanwezig bij het feest op het terrein 
van het Mission Possible tehuis net 
buiten Moskou. De meesten van hen 
hebben een aantal jaren van hun jeugd 
doorgebracht in het opvangtehuis. Velen 
van hen hebben een verleden op straat. 
Nu hebben ze een opleiding, werk en een 
eigen gezin.

Zoals Diana die vanaf haar achtste drie 
jaar lang op straat leefde en door bedelen 
en stelen overleefde. 
Via de straatpatrouille kwam ze in het 
opvangtehuis terecht. Op haar elfde ging 
ze voor de eerste keer naar school. 
Nu is ze getrouwd, moeder van drie 
kinderen woont en werkt in Sacromento, 
Californie in een opvangcentrum.

                  

 
EEN VERLEDEN OP 

STRAAT
NU EEN OPLEIDING, 

WERK EN GEZIN

>> 20 JAAR MISSION POSSIBLE MOSKOU
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>> 20 JAAR MISSION POSSIBLE MOSKOU

Gennady was 10 jaar toen hij op straat 
terecht kwam. Zijn vader zat in de 
gevangenis en zijn moeder keek niet 
naar hem om. Op 10-jarige leeftijd 
reisde hij alleen met de trein van Rostov 
naar Moskou, zo’n 200 km. Daar leefde 
hij met een groep straatkinderen in 
een park. Door te bedelen, stelen en 
overvallen kwamen ze aan eten. Via de 
straatpatrouille kwam hij in contact met 
Mission Possible. Hij heeft een paar jaar 
gevangen gezeten. Maar de vijf jaar 
verblijf in het tehuis heeft hem goed 
gedaan. Hij heeft zijn school afgemaakt en 
heeft werk in z’n geboorte stad Rostov.
Michaïl heeft ook geen rustige jeugd 
gehad. Zijn vader overleed toen hij nog 
erg jong was. 
Zijn moeder raakte 
aan de alcohol 
en hield zich niet 
bezig met zijn 
opvoeding. En net 
als zoveel andere 
kinderen in die 
moeilijke jaren, begin ’90, kwam Michaïl 
op straat terecht. Daar werd hij opgemerkt 
door de straatpatrouile en kwam in 1999 
in het opvangtehuis. Toen zijn moeder 
in 2006 overleed was Michaïl bijna 18 
en ging hij op zichzelf wonen. Hij werkt 
nu als lasser in de haven, is getrouwd en 
heeft 2 kinderen. Regelmatig komt hij met 
zijn gezin op bezoek. Hij is erg gelukkig!

Elena kent een zelfde verleden Haar vader 
en moeder waren alcoholisten en raakten 
vanwege schulden hun appartement 
kwijt. Zij probeerden op een station in 
Moskou te overleven door mensen op 
te lichten en te stelen. Daar kwamen 
zij in contact met de straatpatrouille. 
De ouders werden opgevangen in het 
rehabilitatiecentrum en Elena in het 
opvangtehuis. Elena is getrouwd, heeft 
een dochter en woont in St. Petersburg.

TERUGBLIK
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De gemeentelijke inspanningen om 
de cirkel van armoede te doorbreken, 
hebben niet het leven van de Roma 
gemeenschap verbeterd. Alleen één ding 
bleek tot nu toe succesvol te zijn en dat 
is het prediken van het Evangelie. In hun 
uitzichtloze situatie keren ze tot God. 
Na het communistisch tijdperk is in 
tegenstelling tot toen een handjevol 
christenen, tegenwoordig meer dan 10 
procent van de Roma gemeenschap 
Christelijk. Dit is ook waarom Mission 
Possible de Christelijke kerken van Roma 
helpt met het organiseren van hulp en 
educatie programma’s.
Het is bijna onmogelijk om een baan 
in Bulgarije te vinden zonder een 
beroepskwalificatie. In de zoektocht naar 
inkomen zijn er veel Bulgaren, inclusief 
Roma, naar het buitenland vertrokken. 
Ook daar komen ze achter de harde 
realiteit dat er bijna geen werk bestaat 
voor ongeschoolden. Mission Possible 
heeft in 2014 een vergunning gekregen 
om een trainingscentrum te leiden. 
We geven certificaten van bekwaamheid 
in tien beroepen, waaronder bakker, 
tuinman en medewerker facilitaire 
dienstverlening. De cursussen die we 
aanbieden zijn onder andere lessen 
in professionele en christelijke ethiek. 
Het beroepsonderwijs biedt hen de 
ontbrekende schakel om te functioneren 
in het leven en maakt dat ze in hun eigen 
land kunnen blijven en anderen dienen.
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In Bulgarije zijn onze hulpprojecten 
gericht op de Roma. De omstandigheden 
waarin de Bulgaarse Roma leeft zijn 
erg zwaar. Toen het politieke systeem 
veranderde 25 jaar geleden, waren er 
350.000 Roma’s in Bulgarije. Volgens 
de officiële statistieken is dat aantal nu 
verhoogd naar 800.000, waarschijnlijk 
zelfs richting één miljoen. De totale 
bevolking in Bulgarije telt ongeveer 
6,5 miljoen mensen. De meeste Roma 
zijn arm, werkloos, afgezonderd van de 
samenleving en leven in getto’s. Degenen 
met werk krijgen weinig betaald, anderen 
verzamelen kruiden om te verkopen, ze 
verzamelen metaal voor recycling, ze 
werken als prostituee of ze stelen. Velen 
zijn naar het buitenland vertrokken om 
daar te leven als bedelaars. Het overgrote 
gedeelte van de Bulgaarse Roma 
hebben een Islamitische achtergrond, de 
wervingsactiviteiten voor de Islam zijn er 
toegenomen.

Officieuze huwelijken komen vaak voor 
onder de Roma gemeenschap. 
De vrouwen hebben meestal 5 à 6 
kinderen. Ze ontvangen toeslagen vanuit 
de overheid, terwijl de hygiëne van de 
kinderen, educatie en betrokkenheid van 
ouders naar de kinderen toe bijna niet 
bestaat.  De kinderen zijn ondervoed en 
ziek.

>> BULGAARSE ROMA

PROJECT 
NIEUWS
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>>‘SALT’ VERNIETIGDE BIJNA HET LEVEN VAN EEN MOEDER EN EEN BABY

Anastasia kwam niet uit eigen wil naar onze rehabilitatie 
centrum, maar werd gedwongen door haar partner Alexander, 
de vader van het ongeboren kind. Alexander was erg bezorgd 
om Anastasia en probeerde te voorkomen dat Anastasia drugs 
zou gebruiken. Anastasia luisterde echter niet naar Alexander 
en liep soms weg voor weken, dan verbleef ze bij andere 
drugsverslaafden. Uiteindelijk heeft Alexander, Anastasia 
gebracht naar het rehabilitatie centrum en dreigde om haar te 
verlaten als ze de geboden hulp niet zou accepteren. 
Tijdens de eerste week van de rehabilitatie had Anastasia 
ernstige ontwenningsverschijnselen.
Onze medewerkers waren de hele tijd bij haar zijde om haar 
aan te moedigen en voor haar te bidden. Toen de drug eenmaal 
uit haar lichaam was, bleek ze een zeer redelijke jonge vrouw 
te zijn en stelde zich open.  Ze was verrast door de warmte 
en liefde die ze kreeg in het centrum, dit was niet zomaar een 
rehabilitatiecentrum, iedereen wilde dat ze over deze hindernis 
heen zou komen. Haar houding veranderde compleet en ze 
besloot om een nieuw leven te starten. Net zoals de meeste 
moeders in onze centrum, accepteerde ze Christus en werd ze 
verlost van alle lasten die ze met zich meedroeg. 

Twee maanden later werd Alyssa geboren. Tot grote schok van 
de ouders, bleek uit testen dat de baby HIV positief was en dus 
kreeg ze medicatie toegediend. Anastasia kon niet geloven 
dat het virus was overgedragen aan haar kind, hierdoor werd 
ze zwaar depressief. Onze team zorgde ervoor dat ze zich ging 
focussen en vertrouwen op Jezus. Alexander deed er alles aan 
om haar te helpen en Anastasia begon met bidden voor de 
gezondheid van haar dochter. 
Tot ieders grote aanmoediging, liet de volgende test een paar 
weken later geen teken van een virus zien! De baby heeft nog 
steeds wat routine onderzoeken nodig, maar de ouders hebben 
goede hoop dat Alyssa gespaard  is gebleven van de ziekte. Wij 
verheugen ons met hen in de nieuwe richting dat hun leven 
heeft genomen!

Anastasia kwam naar een van onze rehabilitatie centra toen 
ze zeven maanden zwanger was. Ze was verslaafd aan een 
sterk soort drug genaamd ‘Salt’, deze drug nam ze in tijdens 
haar zwangerschap. De drug veroorzaakt hallucinaties en 
zelfmoordneigingen. De aanstaande moeder had al een zoon uit 
haar vorige huwelijk, de voogdij over haar zoon verloor ze door 
haar drugsgebruik. 
Met het verlies van de voogdij over haar kind en het ontdekken 
dat ze HIV positief is, zorgde ervoor dat haar wil om te leven 
verdween en zo begon een nog zwaarder drugsgebruik. 
Anastasia maakte zich geen zorgen meer om haar gezondheid 
en was klaar om dood te gaan. 



7

PO
SSIBLE

A
C

TIESN
IEU

W
S

MISSION POSSIBLE LEERT 
KINDEREN OVER RUSLAND

Hoeveel roebels is een euro 
waard? Hoe leeft een kind in 
Rusland? En wie was Lenin? 
Met het Rusland-lespakket 
van Mission Possible leren 
leerlingen van de basisschool 
op een speelse manier over 
het grootste land ter wereld. 
Rusland heeft een rijke cultuur 
en geschiedenis. Toch weten 
veel Nederlanders er maar 
weinig over. Rusland blijkt 
een land waar veel over te 
ontdekken valt, ook voor 
kinderen. Bovendien is Rusland 
het belangrijkste werkge-
bied van Mission Possible: 
waar veel mensen buiten ons 
gezichtsveld in schrijnende 
omstandigheden leven. Op 
school leren kinderen daarover 
met het Rusland-lespakket. 
Het lespakket vormt de basis 
van een schoolproject. Tijdens 
het project leren, spelen en 
werken kinderen over Rusland. 
En ondertussen zamelen ze 
geld in voor het werk van Mis-
sion Possible.
Test je kennis over Rusland
http://www.missionpossible.
nl/info/rusland_spel

BRENG KLEUR IN HET 
LEVEN VAN EEN 
TIENERMOEDER

Onder die noemer voerde 
Mission Possible het afgelopen 
Pinksterweekeinde actie op 
de WereldEXPO 2015 tijdens 
Opwekking in Biddinghuizen. 
Onze actie was met name 
gericht op tienermoeders 
in Rusland. Meestal meisjes 
die zijn opgegroeid in een 
gebroken gezin en/of een 
staatsweeshuis. Omdat deze 
jonge moeders niet geleerd 
hebben om hun kind op de 
juiste manier op te voeden en 
vaak niet de middelen hebben 
om voor hun kind te zorgen 
lopen zij gevaar om de voogdij 
over hun kind te verliezen. In 
samenwerking met  Colours of 
Creation uit Almelo kregen be-
zoekers een gratis kleuradvies 
en voorlichting over het werk 
onder de probleemgezinnen in 
Rusland.

ACTIESNIEUWS
  NIJMEEGSE VIERDAAGSE

Van 21 t/m 24 juli wordt de 
99ste Vierdaagse gehouden. 
Vorig jaar hebben 53.844 
mensen uit landen in de hele 
wereld zich ingeschreven. 
Een ervaring om mee te doen!
Eén van hen is Barbara Melsen 
uit Ede. Barbara is vrijwilligster 
van Mission Possible en heeft 
eerder projecten van Mission 
Possible in Rusland bezocht. 
Inmiddels is Barbara volop in 
training. Met haar deelname 
hoopt zij niet alleen meer 
bekendheid aan het werk van 
Mission Possible te geven maar 
ook geld in te zamelen voor de 
opvang van kinderen uit 
probleemgezinnen in Rusland.
U kunt haar actie steunen op 
www.missionpossible.nl/acties

RUN VAN WINSCHOTEN

Vorig jaar liepen 30 lopers, 
mee aan de estafetteloop van 
10x10 km. Ook dit jaar is er 
de mogelijkheid weer deel te 
nemen. Daarnaast is er de mo-
gelijkheid tot wandelen voor 
Mission Possible. 
Geef je snel op want vol is vol!
http://www.missionpossible.nl
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STICHTING MISSION 
POSSIBLE NEDERLAND

POSTBUS 77
9980 AB UITHUIZEN
0595 438672

IEDEREEN KAN IETS DOEN

INFO@MISSIONPOSSIBLE.NL
WWW.MISSIONPOSSIBLE.NL
RABO BANKREKENING: 
1580.45.424
IBAN NR: NL07 RABO 0158045424

IEDEREEN KAN IETS DOEN

Doe je binnenkort mee aan een hardloopwedstrijd of aan een avondvierdaagse?
Loop dan een shirt van Mission Possible en laat je per kilometer sponseren door familie en vrienden
voor het 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 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 school, club of vereniging.


