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Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt 
op kinderen, jeugd uit probleemgezinnen, straatjeugd, tienermoeders en 
alcohol- en drugs-verslaafden in Rusland, Oekraine, Albanie 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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ELISA
Elisa is als pasgeborene verstoten 
vanwege een aangeboren afwijking. 
Nu geeft ze haar eigen kind moederliefde 
en een totaal ander leven.
Elisa is 24 en woont met haar zoontje in een 

van onze opvanghuizen. Zij is het voorbeeld 

van iemand die geestelijk en lichamelijk aan 

de grond zat, maar die door het evangelie en 

een liefdevolle omgeving totaal is veranderd.

Elisa werd vlak na haar geboorte naar een 

weeshuis gebracht. Haar moeder liet haar 

daar achter omdat Elisa was geboren met 

een hazenlip. In de 

jaren die volgde 

werd zij bespot en 

uitgelachen door de 

andere kinderen in 

het tehuis, ondanks 

het feit dat Elisa’s 

hazenlip inmiddels was gecorrigeerd. Elisa 

had geen vrienden en kwam tijdens haar 

schooltijd tot de pijnlijke realisatie dat haar 

klasgenoten families hadden en zij niet. 

Zodra Elisa oud genoeg was om het 

weeshuis te verlaten, ontmoette zij een man 

die haar aardig behandelde, iets wat totaal 

nieuw voor haar was.  Elisa was hierdoor 

geneigd om alles voor de man te doen. Zij 

gingen inwonen bij de tante van de man. 

De man was werkeloos en aan de drank 

Deze woorden verwijzen naar het verhaal 
in de Bijbel (Markus 5:25-34 en Matteüs 
9:20-22) over een vrouw die al jaren lang 
aan een ziekte leed en daarom werd 
buitengesloten door haar omgeving. 
Zij was in de vaste overtuiging dat als zij 
het bovenkleed van Jezus zou aanraken 
zij zou genezen. De vrouw worstelde zich 
door de menigte om Jezus heen en deed 
het ondenkbare door als besmet persoon 
het bovenkleed van Jezus aan te raken. 
Door haar geloof ontving zij haar zo 
gewenste genezing. 
‘De zoom van zijn kleed’ is ook de naam 
van ons hulpverleningsprogramma voor 
meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn 
geworden van verschillende vormen van 
geweld. Al jaren helpen wij slachtoffers 
van geweld en de laatste tijd is deze 
hulp uitgegroeid tot een gespecialiseerde 
dienstverlening omdat er een explosief 
groeiende behoefte aan hulp is op dit 
gebied. Dit komt vooral door het feit dat het 
onderwerp van huiselijk geweld de laatste 
tijd meer bespreekbaar is geworden. Wij 
zijn een aantal jaren geleden gestart met 
een programma in Bulgarije en wij nemen 
dit concept nog dit jaar over in Rusland. In 
voorbereiding hierop zijn onze mensen uit 
Bulgarije in september in Jekaterinaburg 
geweest en hebben een conferentie over 
dit onderwerp georganiseerd voor de 
Russische hulpverleners. 

Langs deze weg willen wij u hartelijk 
bedanken voor uw steun aan Mission 
Possible in het afgelopen jaar! 
Uw steun heeft effect! Hoe? 
Dat kunt u lezen in deze nieuwsbrief.  
Mede door uw steun worden levens zoals 
die van Elisa, Irina en Elena veranderd.

BERT DOKTER
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DE ZOOM VAN ZIJN 
KLEED

en de vriendelijkheid veranderde al snel in 

geweld. Elisa’s leven werd een hel, maar ze 

had geen andere keuze. Toen hun zoon werd 

geboren, bleef Elisa thuis om voor hem te 

zorgen en het schamele loontje dat zij had 

kwam hierdoor te vervallen. De last om in het 

onderhoud van de gezinsleden te voorzien 

kwam nu geheel op de schouders van de 

tante. De tante reageerde deze situatie af 

op Elisa en ook de zwangerschapsuitkering 

bedoeld voor de baby werd Elisa afgenomen. 

Het hoofd van het weeshuis waar Elisa was 

opgegroeid hoorde van de omstandigheden 

waarin Elisa leefde en verwees haar naar een 

van de opvanghuizen van Mission Possible. 

Voor Elisa was dit de eerste keer dat zij 

met het christendom in aanraking kwam. 

Door haar opvoeding en het ontbreken van 

liefdevolle omgeving was het voor haar erg 

moeilijk om te bevatten dat de liefde van God 

zelfs voor haar bestemd is. Het heeft lang 

geduurd voordat Elisa hulp aanvaardde maar 

uiteindelijk weet deze jonge moeder wat het 

is om van gehouden te worden en om rust te 

hebben in haar leven. Elisa is zorgzaam voor 

haar zoontje, en heeft hem de belofte gedaan 

om hem de moederlijke liefde te geven die zij 

nooit heeft gekend. 



3

PO
SSIB

LE

MISSION POSSIBLE NEDERLAND - NIEUWSBRIEF

P
R

O
JEC

TN
N

IEU
W

S

Misbruikt, geslagen, angstig, vernederd, ziek en verslaafd aan drugs - dit beschrijft deze meisjes van de straat. Veel baby’s van de 

tienermoeders zijn gestorven of weggebracht naar weeshuizen. Sommige van de meisjes zouden niet meer in leven zijn als ze geen hulp van 

ons hadden ontvangen. DANK U DAT U ONS HELPT TE HELPEN!
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“HET GEKROOKTE RIET ZAL HIJ 
NIET VERBREKEN “

Een hulpverlener van misbruikte vrouwen 
vertelt een ontroerend verhaal van 
gebroken levens die hersteld worden.
De vrouwen maken een terneergeslagen 

indruk, hoofd gebogen en met een lege blik 

in hun ogen. Een ieder van hen is fysiek en 

mentaal mishandeld. Ze komen naar ons, 

wanhopig op zoek naar herstel. 

Eén vrouw van de vrouwen is seksueel 

misbruikt, een ander onderging geweld in 

haar twee huwelijken, gevuld met geweld. 

Hun hart en ziel zijn gebroken en ze worden 

beheerst door angst, bitterheid en boosheid. 

De afgelopen drie jaar zijn er in ons 

Dobromirka centrum (Bulgarije) in het 

voorjaar en in het najaar retraites gehouden 

voor vrouwen die zijn getraumatiseerd door 

mishandeling. Gedurende tien, met gebed 

gevulde, dagen, volgt elke vrouw de door ons 

ontwikkelde cursus “de zoom van Zijn kleed”. 

Zo krijgen ze persoonlijke begeleiding en 

nemen deel aan discussies.

 In Sofia hebben we een supportgroep die 

het hele jaar door bij elkaar komt. Tientallen 

vrouwen hebben bij deze groep veel hulp en 

steun gevonden. 

>>GETUIGEN VAN EEN OMMEKEER

Geweld is meer dan pijnlijke klappen en 

beledigende woorden. Geweld verstoort het 

gevoel van veiligheid. Geweld breekt lichaam 

en ziel .Dit “gebroken zijn” zien wij bij al deze 

vrouwen. Ze zijn niet in staat om grip op hun 

leven te krijgen, zelfstandig beslissingen te 

nemen of een normale relatie met andere 

mensen aan te gaan. Zij kunnen zichzelf niet 

beschermen en wapenen tegen destructieve 

invloeden van buitenaf. Zij zijn wankel en 

raken gemakkelijk verstrikt in verkeerde 

situaties en verslavingen. Een gebroken geest 

kan alleen genezen worden door Gods liefde 

en het werk van de Heilige Geest. 

 

Wij hebben getuigen mogen zijn van een 

prachtige ommekeer in de levens van deze 

vrouwen! Zij komen naar Dobromirka timide, 

wanhopig en niet in staat om normaal te 

functioneren. Maar wij zien deze wanhoop en 

onmacht bijna als sneeuw voor onze ogen 

verdwijnen! Hun geestkracht wordt hersteld 

en hun ogen lichten weer op. 

 

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en 

onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 

rust geven.” ( Matteüs 11:28 ) Dit vers is 

geborduurd en hangt op de muur in één van 

de kamers van het Dobromirka centrum.

EEN GEBROKEN 
GEEST KAN 
ALLEEN 
GENEZEN 
WORDEN DOOR 
GODS LIEFDE 
EN HET WERK 
VAN DE HEILIGE 
GEEST
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>>ACTIVITEITENCENTRUM 
DOBROMIRKA

Ons activiteitencentrum in Dobromirka, 

centraal Bulgarije, is een oase van rust, 

omgeven door een prachtig landschap. De 

naam van het dorp betekent “goede vrede”. 

Toen de regering een paar jaar geleden haar 

ongebruikt vastgoed van de hand deed, 

kochten we het vier verdiepingen tellende 

gebouw en de grond voor een heel gunstige 

prijs. Veel mensen hebben als vrijwilliger 

meegeholpen bij de renovatie en het project 

heeft veel donaties ontvangen in de vorm van 

bouwmaterialen en meubels. 

 

De kleinere foto is genomen tijdens 

een ondersteuningsprogramma voor 

mishandelde vrouwen, één van de vele 

speciale evenementen die in het centrum 

worden georganiseerd. Het woongedeelte 

van het gebouw biedt, wanneer nodig, een 

veilige plek voor slachtoffers van geweld. 

Het Dobromirka centrum is het enige in zijn 

soort in Bulgarije en wij zijn ervan overtuigd 

dat het goede mogelijkheden biedt voor 

de verrijking en ondersteuning van ons 

hulpverleningsprogramma.

 

Elena ontving levens veranderende hulp. 

“Vrijheid is een keuze” 

 

“Ik wist dat ik het niet langer kon verdragen. 

Mijn man dronk en onze drie kinderen en ik 

leden daar onder. Elke dag was er geweld, 

onderdrukking, geschreeuw, vechten - en het 

bleef maar erger worden”.

 

Elena is jong, maar ze heeft veel 

meegemaakt. Ze had altijd de wens om 

een goede christelijke vrouw en moeder 

te zijn, maar het onvermogen om de 

omstandigheden binnen haar huwelijk en in 

haar leven te veranderen leidde tot een bittere 

teleurstelling. Werkloosheid en financiële 

problemen zetten extra spanning op de al 

problematische relatie met haar man. 

Elena riep tot God om hulp en Hij wees haar 

de weg naar ons programma. Bijbelstudie en 

begeleiding veranderden haar leven en haar 

manier van denken. Angst en veroordeling 

werden vervangen door vertrouwen en 

vrijheid. “Ik realiseerde me dat vrijheid een 

keuze is.” 

Elena kreeg de moed om beslissingen te 

nemen om haar situatie te veranderen en 

daagde haar man uit om hetzelfde te doen: 

“Vraag God om hulp en laat je behandelen? 

Of is dit het leven dat je wilt voor je 

kinderen?” 

Elena’s man accepteerde haar uitdaging. 

Hij trok in bij zijn moeder totdat hij klaar was 

om zijn rol als echtgenoot en vader weer op 

zich te nemen. Hij heeft inmiddels weer werk 

gevonden. Elena’s situatie is nog steeds niet 

gemakkelijk, maar ze hoopt dat haar gezin zal 

worden hersteld. Ze wordt hierin bemoedigd 

door de steungroep van Mission Possible. Zij 

richt zich niet langer op de negatieve kanten 

van haar leven maar op God en op wat Hij in 

haar leven kan betekenen. Elena’s kinderen 

plukken de vruchten van deze ommekeer in 

het leven van hun moeder.
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EEN ONGELOOFLIJKE 
VERANDERING
 

Een wanhopige moeder van drie kinderen 

overwint haar alcoholverslaving en haar 

verslaving aan de dodelijke drug “Krokodil”. 

Vandaag - een jaar later - is ze actief 

betrokken bij onze opvang van kinderen! 

 

Toen Irina met haar drie dochters naar ons 

centrum kwam, waren wij haar laatste hoop. 

Drugs, alcohol en verschillende relaties 

hadden hun tol geëist. Jarenlang leefde Irina 

op een manier die haar leven, gezondheid en 

geluk ondermijnde. Desondanks bleef zij de 

hoop houden om op een dag een gelukkig 

gezinsleven te leiden.

Irina ‘s partner, de vader van haar jongste 

dochter, was een drugsgebruiker. Hij verloor 

zijn baan en begon te stelen. Irina had geen 

geld om drugs te 

kopen, maar haar 

vrienden leerden haar 

hoe ze zelf thuis haar 

eigen “Krokodil” drug 

(desomorphin), een 

zeer verslavend en 

dodelijk middel, kon 

maken. 

G
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>>HET VERHAAL VAN IRINA

Haar huis veranderde in een plek waar 

drugsgebruikers bijeenkwamen om drugs 

en alcohol te maken en te gebruiken. Haar 

kinderen woonden te midden van dit alles! 

De buren echter beseften wat er gebeurde 

en belden de politie. Irina ’s partner werd 

veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en 

Irina werd verplicht zich in te schrijven voor 

een afkick-programma van drie maanden.

De Kinderbescherming stond op het punt 

om Irina de ouderlijke macht te ontzeggen 

en haar kinderen naar een weeshuis te 

sturen. De wanhopige moeder vroeg nog één 

laatste kans om te bewijzen dat ze zonder 

alcohol en drugs kon leven en goed voor 

haar kinderen kon zorgen. De ambtenaren 

hadden medelijden met haar en stuurden 

haar door naar ons centrum in Asbest. Toen 

zij met haar drie dochters arriveerde vingen 

wij hun op en gaven hun een kamer in ons 

opvangcentrum.. 

Irina was erg teruggetrokken en leek niets te 

merken van wat er om haar heen gebeurde. 

Ze wilde met niemand praten. Maar opeens, 

heel verrassend, flapte ze tijdens een 

gezamenlijke avondsluiting eruit, “Bid voor 

mij. Ik wil christen worden!” 

Irina overwon haar verslavingen en verbrak 

alle relaties met haar drugsgebruikende 

vrienden. Ze had een sterk verlangen om 

God te dienen en om kinderen te helpen. Ze 

volgende een cursus voor kerkelijk werker 

en nam binnen ons centrum deel aan de 

activiteiten voor kinderen. 

Er is inmiddels geen sprake meer van het 

verliezen van de voogdij over haar drie 

dochters. Wij hebben voor Irina kinderbijslag 

kunnen regelen, en na een gerechtelijke 

procedure heeft zij weer het eigendom 

gekregen over het appartement dat ze had 

verloren.

In september vierden wij samen met 

Irina het succesvol afronden van het 

rehabilitatieprogramma en het behalen van 

haar diploma. Deze moeder die net een jaar 

geleden bij ons kwam, verslaafd aan drugs 

en wanhopig, is nu klaar om anderen te 

dienen!
Irina is geraakt door de toespraak naar aanleiding van 
haar succesvol afronden van het rehabilitatie-
programma en de cursus voor kerkelijk werker.

De kinderen die door drugsgebruikende ouders werden 
opgevoed hebben nu een verzorgende moeder en 
worden niet naar een staatsweeshuis gestuurd.

KORT NIEUWS
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KORT NIEUWS

MISSION POSSIBLE 
BINNENKORT 40 JAAR!
 

In Nederland bestaan we volgend 

jaar nog maar 4 jaar maar het is 

al weer 40 jaar geleden dat Mis-

sion Possible werd opgericht in 

Amerika. Destijds vooral gericht 

op evangelisatie en literatuur-

verspreiding achter het ‘IJzeren 

Gordijn’. Inmiddels is naast de 

verspreiding van het evangelie 

daar de zorg voor straatjeugd en 

probleem-gezinnen bijgekomen. 

Wij zijn God dankbaar dat wij al 

die jaren dit werk hebben mogen 

doen. En het werk ontwikkelt 

zich nog steeds! Het komende 

jaar zullen we extra aandacht 

besteden aan ons jubileum.

SPECIALE 
VERJAARDAGS
KALENDER MET REGELS 
VOOR EEN GELUKKIG 
GEZIN
 

Het gezin neemt in het leven 

van kinderen een ontzettend 

belangrijke plaats in. Daarom richt 

Mission Possible zich met haar 

hulpverlening op het hele gezin. 

Dat zie je ook terug in ons logo. 

Nu hebben we ook een speciale 

verjaardagskalender gemaakt met 

regels voor een gelukkig gezin. 

Kijk voor meer informatie over 

deze bijzondere verjaardagskal-

ender op onze website: www.

missionpossible.nl/info/kalender

KERSTKAARTENACTIE 

Via de website van Mission Pos-

sible kunt u 4 leuke kerstkaarten 

bestellen. De kaarten kosten € 

1.50 (per 4) incl. verzendkosten. 

Bestel vanaf nu uw kerstkaarten 

en steun de kinderen van Mission 

Possible! www.missionpossible.

nl/info/kerstkaarten

NIEUWE WERKGROEP 
VOOR BULGARIJE 
Ruim 20 jaar geleden is Paul 

Laman in contact gekomen met 

christenen in Bulgarije. En al 

die jaren heeft hij zich, samen 

met zijn vrouw, met hart en ziel 

ingezet voor o.a. de Roma-

bevolking. In 1997 heeft hij voor 

dat doel de stichting Verlichting 

voor Bulgarije opgericht. Nu is 

de tijd daar om, vanwege zijn 

leeftijd, een stapje terug te doen. 

De stichting zal verder gaan als 

werkgroep Bulgarije onder de 

verantwoordelijkheid van Mission 

Possible. Paul en zijn vrouw zijn 

God dankbaar, en wij met hen, 

dat hij hen heeft ingeschakeld 

voor Zijn werk in Bulgarije. Wij 

hopen dat zij, zolang de gezond-

heid het toelaat, nog lang betrok-

ken zullen blijven! 
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STICHTING MISSION 
POSSIBLE NEDERLAND
POSTBUS 77
9980 AB UITHUIZEN
0595 438672
06 28364756

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 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.

IEDEREEN KAN IETS DOEN


