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Baby Box Project

Een nieuw project begint!
Dozen met benodigdheden voor baby's en 
hun jonge moeders worden uitgedeeld in 
Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland.

Ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Oost-Europa



De moeders die het pakket ont-
vangen krijgen ook voorlichting, 
medische zorg en mentale onder-
steuning en pastorale zorg.

Hoe kunt u helpen:

De dozen bevatten niet alleen 
kleding voor de baby maar ook 
babyverzorgingsproducten (zoals 
luiers, lotions, schaar, haarborstels), 
baby speelgoed en educatief mate-
riaal. Deze items worden gekocht in 

de landen van bestemming  waar 
de prijzen lager zijn. Dit vermindert 
ook de transportkosten. Vrijwilli-
gers op elke bestemming pakken 
de dozen in. De totale kosten voor 
een doos inclusief de bezorging, de 
voorlchting en de zorg voor moe-
der en baby bedragen € 50.

U kunt deelnemen aan dit pro-
ject door het overmaken van elk 
willekeurig bedrag wat u geschikt 
acht ovv “Baby Box project".

Dank u voor uw hulp!

Voor baby's - en moeders
en hele gemeenschappen

In de landen waar Mission Possible werkt zijn 
er twee grote noden:

1. Behoefte aan de boodschap van het Evan-
gelie

2. Behoefte aan onmiddellijke en langdurige 
hulp om crisissituaties en armoede te bestrijden

Ons nieuwe Baby Box project is, net als al on-
ze andere projecten, bedoeld om aan deze twee 
behoeften te voldoen. Het is een geweldige ma-
nier om exact die hulp te geven die de ontvan-
gers nodig hebben: benodigdheden voor de ba-
by's en moeders,  instructies, gezondheidszorg, 
kennis, mentale ondersteuning en pastorale zorg. 
En het is een mooie manier om de liefde van God 
aan hen, die er alleen voor staan, concreet te la-
ten zien.

In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen 
die vaak al op erg jonge leeftijd (13 – 15 jaar!) voor 
de eerste keer moeder zijn geworden. In Rusland 
zijn het vooral jonge moeders die zijn opgegroeid 
in een weeshuis of in een gebroken gezin en nau-
welijks voorlichting hebben gehad.

Innerlijke verandering en het opdoen van nieu-
we kennis en vaardigheden zijn van grote invloed 
op de volgende generatie. Wanneer de moeder 
God leert kennen, is hersteld van drugsmisbruik, 
onderdak krijgt, voorlichting en regelmatige in-
komsten heeft, kunnen haar kinderen een beter 
leven krijgen. Als jonge Roma moeders worden 
onderwezen en worden geholpen om te zorgen 
voor hun kinderen,  hebben hun kinderen hoop 
voor de toekomst.

Het Baby Box project biedt directe 
hulp aan kind en moeder
- maar ook zo veel meer

BERT DOKTER
Directeur



De vicieuze cirkel van uitzichtloosheid van Roma 
meisjes en vrouwen in Bulgarije doorbroken

Al jaren helpt Mission Possi-
ble in Rusland kinderen en hun 
moeders. Nu zijn we van plan 

ook hier te starten met het 
Baby Box project. Vele 

Russische jonge al-
leenstaande moe-

ders - de meeste 
ervan zijn tie-

ners - groei-
den zelf op 

in alco-
holver-

slaafde gezinnen en weeshui-
zen. Zonder ondersteuning van 
deze gezinnen belanden zij op 
de straat en worden slachtoffer 
van misbruik. 

Noodgedwongen voeden zij 
hun kinderen op onder erbar-
melijke omstandigheden.

Babykleertjes en andere mid-
delen zijn voor hen een gro-
te ondersteuning en wij zijn in 
staat hierin te voorzien. Wij re-
gelen ook andere officiële zaken 

zoals het regelen van documen-
ten en kinderbijslag, renoveren 
van de leefomgeving, zorgen 
voor meubels en we leren ze om 
zorg te dragen voor hun kinde-
ren. Wanneer het nodig is van-
gen wij ze op in onze opvang-
huizen. 

De zorg van mensen die om 
hen geven doet deze wanho-
pige moeders en hun kostba-
re baby’s veel, daarnaast wordt 
het Evangelie met hen gedeeld.

Help Russische jonge alleenstaande moeders in 
erbarmelijke omstandigheden

Bulgaarse Roma meiden en vrou-
wen behoren tot de meest behoefti-
ge mensen in Oost Europa. 

De armoede en de weinige kansen 
op werk drijven hen tot bedelen, ste-
len en prostitutie.

Het is voor de ouders een belasting 
om zorg te dragen voor hun dochters, 
daarom trouwen zij zo vroeg mogelijk.

De meest Roma meiden worden 
moeder tussen hun dertiende en vijf-
tien jarige leeftijd.

Deze jonge moeders hebben geen 
instructies mee gekregen hoe moe-
der te zijn en zorg te dragen voor een 
goede gezondheid. Zij komen voor de 
eerste keer met gezondheidszorg in 
aanraking wanneer het tijd is om te 
bevallen.

Vaak zijn de jonge moeders niet in 
het bezit van de benodigde vaardig-
heden voor hun pasgeborene. 

De veelvoud aan problemen als ge-
volg van de slechte leefomstandighe-
den, gebrek aan goede hygiëne en ge-
brek aan onderwijs zijn groot.

Onwetendheid en oude gewoonten 
worden steeds weer doorgegeven aan 
volgende generaties.

Mission Possible kan het verschil 
maken door samen te werken met 
plaatselijke Roma kerken door dozen 
met babyspullen uit te delen en door 
voorlichting te geven over gezon-
de gewoonten in de Roma gemeen-
schappen die we ondersteunen.

Sinds 1998 ondersteunen we Ro-
ma dorpen door middel van gaarkeu-

kens en  onderwijsprojecten voor 
kinderen.



Hij zag zich genoodzaakt de kinde-
ren naar een kostschool van de over-
heid sturen. Wij nodigden de kinderen 
uit voor ons zomerkamp. Het was dui-
delijk dat de meisjes erg arm waren; 
ze waren zelfs niet in het bezit van de 
benodigde toiletartikelen. Aan het be-
gin van het kamp waren ze verlegen 
en stonden ze op een afstand, maar al 
snel vonden zij de aansluiting met an-
deren en maakten vrienden.

Olya, de jongste, was vooral blij toen 
we aandacht aan haar besteedden en 
knuffels gaven. Toen Olya en ik samen 
hand in hand in het weiland liepen zei 
ze: “Ik laat je nooit meer gaan!” Haar 

woorden veroorzaakte bij mij een brok 
in m’n keel. 

Het merendeel van de kinderen op 
het kamp had een vergelijkbare ach-
tergrond. 

Op de eerste twee dagen kon ik nau-
welijks wachten tot het avond was, zo-
dat ik tijd voor mezelf had om al het 
verdriet, alle gedachten en zorgen die 
ik voelde om deze kinderen te verwer-
ken en aan God voor te leggen.

Een ieder van hen is zo kostbaar voor 
God. Zij hebben allemaal God nodig 
en wij hebben de gelegenheid om ze 
dit te laten zien en ervaren! 

”Ik laat je nooit gaan!”
CHRISTINA YAVORSKAYA 
(Leidster kinderkampen)

Marina (11), Nastya (9) en Olya 
(7) zijn zussen. Ze hebben een 
oudere broer, Benjamin, die ook 
aan onze jeugdkampen deel-
neemt. Ze zijn prachtige kinde-
ren en lijken zo op het eerste ge-
zicht te zijn zoals anderen – maar 
als je goed kijkt kun je de pijn en 
het verdriet in hun ogen zien.

Zes jaar geleden stierf hun 
moeder door elektrocutie. Hun 
vader probeerde zijn vier kinde-
ren te verzorgen maar kon geen 
werk krijgen, dus het gezin leefde 
alleen van de kinderbijslag.



TRANSNISTRIA

Twee jaar geleden is Mission Possi-
ble gestart met een programma voor 
kinderen in Transnistrië. Het doel was 
om Bijbelclubs te starten in de arme 
dorpen waar veel kinderen wonen. 
Door de slechte leefomstandigheden 
leven de meeste kinderen er zonder 
ouders. Zij proberen elders werk te 
vinden. Ons werk richt zich vooral op 
de dorpen met geen kerken.

De hoop van onze teams is in vijftig 
dorpen kinderactiviteiten te kunnen 
starten. Op dit moment houden wij in 
twaalf dorpen regelmatig Bijbelclubs. 
Tweemaal in het jaar (in de winter en 
zomer) worden er in een aantal dor-
pen activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en gezinnen.

Na elke activiteit wordt er gekeken 
of we ter plekken kunnen starten met 
een Bijbelclub voor deze kinderen.

In januari organiseerden we ac-
tiviteiten in de dorpen Mokra en 

Voronkovo. Er waren tweehonderd 
kinderen met hun ouders en groot-
ouders aanwezig. Daarvoor was er 
nooit in Mokra een evangelisatie-ac-
tiviteit georganiseerd. Het heeft tot 
gevolg gehad dat we er Bijbelclubs 
hebben kunnen starten. Ze worden 
gehouden op elke zaterdag of zon-
dag, meestal bij iemand thuis.

In het dorp van Kolbasna ontgroeit 
de groep het huis van Victor en Tat-
jana, het echtpaar dat leiding geeft 
aan de clubs. Daarom begint de bij-
eenkomst op het speelveld.

Tijdens een bijeenkomst baden Vi-
ctor en Tatjana met de kinderen om 
een grotere overdekte ruimte voor de 
Bijbelclubs. Vrijwel direct na het bid-
den benaderde een man de groep. Hij 
zei dat hij naast de speeltuin woon-
de maar vaak op reis was. Hij vroeg of 
de Bijbelclubs in zijn huis zou kunnen 
worden gehouden, zodat het niet on-

bewoond was. Dit was een snel en 
concreet antwoord op het gebed van 
de leiding en de kinderen.

Deze zomer werden er weer twee 
kampen georganiseerd: één voor kin-
deren van zeven tot twaalf jaar oud 
en de andere van dertien tot zestien. 
De kampen zijn een week lang be-
zocht door 220 kinderen uit zeven-
tien dorpen. De meeste kampeerders 
waren wezen of kinderen uit zeer ar-
me gezinnen. Het kinderkamp was 
een groot evenement waar ze met 
veel enthousiasme aan deel namen. 
Kinderen en tieners in deze dor-
pen zijn erg geïnteresseerd en wil-
len graag meer weten over God en 
de Bijbel.

Een programma voor kinderen 
in twaalf dorpen in Transnistrië



Twee moeders die veranderen- en twee kleine jongens 
van wie de toekomst er nu veel beter uitziet.

Olga’s ouders dronken, waardoor 
ook zij al op jonge leeftijd begon met 
het drinken van alcohol wat leidde 
tot een leven op de straat. Ze had een 
vriend, ook een alcoholist, met wie ze 
verhuisde naar een tent in het bos. In 
die periode krijgt zij een kind, die door 
de kinderrechter in een adoptiegezin 
wordt geplaatst. 

Olga had een slechte gezondheid 
en zag er verwaarloosd uit. Zij was 
niet in staat om nog voor zichzelf te 
zorgen. Haar tweede kind is opgeno-
men in het ziekenhuis als gevolg van 
de slechte leefomstandigheden.  De 
medewerker van de kinderbescher-
ming heeft Olga verteld dat, als zij hun 
leefstijl niet direct veranderen, ze uit 
de ouderlijke macht worden gezet van 
dit kindje.

Olga zocht naar een uitweg om aan 
deze gevolgen te ontkomen en wend-
de zich tot ons om hulp. 

De leiding van het opvanghuis no-
digde haar uit om met haar baby naar 
ons opvanghuis te komen.

Olga’s rehabilitatieproces was bui-
tengewoon zwaar. 

Zij werkte totaal niet mee. Haar hou-
ding maakte dat het enkele maanden 
duurde voor wij een maar enigszins 
functionele relatie met haar hebben 
kunnen opbouwen.

Een ‘normaal’ leven leiden en zorg 
dragen voor een baby waren voor 
haar compleet ondenkbare werel-
den. Zo leerde ons team haar alle ba-
sisvaardigheden aan.

Maar ze bleef grote weerstand hou-
den ten aanzien van het delen van het 
Evangelie. We zijn de hoop nooit ver-
loren. In de beschermde omgeving 
van het opvangtehuis begon de hou-
ding van Olga te veranderen.

Na een jaar van verblijf in ons op-
vanghuis gaf zij uiteindelijk haar leven 
aan Christus!

En dat bracht meer dan goede ver-
anderingen. Ze raakte geïnteresseerd 
in het opvoeden van haar kind. Voor-
heen liet ze haar kleine jongen zo lang 
mogelijk in bed. Nu wenste zij een 
boek over hoe te zorgen voor haar kin-
deren. Ze zette dat wat zij heeft ge-
leerd om in de praktijk en vroeg om 
meer advies. Ook begon ze voor zich-
zelf te zorgen. We hebben haar gehol-
pen met de aanvraag voor kinderbij-
slag. Nu is zij op zoek naar werk. Zo-
dra zij een baan heeft gevonden en 
de kinderopvang is geregeld is zij in 
staat met haar kinderen een zelfstan-
dig leven op te bouwen. De verande-
ring die we bij Olga en haar zoon heb-
ben gezien is ongelooflijk!

“Innerlijke verandering en het opdoen van 
nieuwe kennis en vaardigheden zijn van gro-

te invloed op de volgende generatie. Wan-
neer de moeder God leert kennen, is hersteld 
van drugsmisbruik, onderdak krijgt, voorlich-

ting en regelmatige inkomsten heeft, kun-
nen haar kinderen een beter leven krijgen.” 
Dit is gebleken uit het leven van deze twee 

moeders uit één van onze rehabilatiecentra.
Op een dag wanneer deze kinderen groot 
genoeg zijn om te horen over het verle-
den van hun moeders, zal het voor hen 
moeilijk zijn deze verhalen te geloven.

Olga was verslaafd aan alcohol en leefde 
jaren in een tent in het bos



Svetlana begon met het gebruik 
van drugs toen ze zeventien jaar 
oud was.  Ter ondersteuning van 
haar verslaving werkte ze ‘s nachts 
bij een casino en maakte de ga-
mers geld afhandig. De beheerder 
van het casino werd achterdochtig 
waardoor zij haar baan verloor. Het 
gevolg hiervan was dat ze van haar 
familie en vrienden ging stelen. Ze 
leefde zo acht jaar een dubbel leven 
totdat zij het ontdekten.

Het was schokkend voor haar 
ouders en zus om te beseffen dat 
Svetlana drugs gebruikte. De ou-
ders van Svetlana stuurden haar 
naar een revalidatiecentrum, maar 
na de voltooiing van het program-
ma bleef zij drugs gebruiken. Haar 
relatie met haar moeder en zus be-
gon te verslechteren. Haar vader 
was hoopvol en stuurde haar naar 
een ander centrum. Daar kon ze 
haar verslaving overwinnen. Maar 
vervolgens ontmoette ze een man 
die net van zijn vrouw gescheiden 
was, en ze trok bij hem in. Toen ze 
ontdekte ze zwanger was, voelde 
ze zich gelukkig, zelfs meer dan dat. 

Echter een maand voordat haar 
baby werd geboren kondigde de 
vader van het kind aan dat hij te-

rugkeerde naar zijn ex-vrouw. Svet-
lana’s leven stortte in. Haar ouders 
en zus hielden bij beurten dag en 
nacht toezicht op haar om te voor-
komen dat zij zichzelf iets aan zou 
doen. Vlak voor de geboorte van 
haar zoontje, Sasha, kreeg ze nog 
meer slecht nieuws te verwerken: 
ze was gediagnosticeerd met HIV 
en de artsen waren bang dat ook 
haar baby besmet was. Na vele 
tests, en tot grote opluchting van 
de familie, bleek de baby gezond, 
maar zal drie jaar lang op HIV wor-
den gecontroleerd. Svetlana zelf is 
begonnen aan een intensieve HIV 
behandeling. 

Maar alle levenservaringen en de 
bitterheid tegenover de vader van 
het kind waren haar teveel. Svetla-
na vlucht deze keer in de alcohol.   
Opnieuw zochten haar ouders een 
revalidatiecentrum, ditmaal ver-

der van huis. Ze vonden ons cen-
trum via internet en Svetlana be-
sloot met haar baby naar ons toe 
te komen. In ons rehabilitatiecen-
trum wordt het Evangelie met haar 
gedeeld.  En dat stelde haar in staat 
de vader van haar kind te vergeven 
en bevrijd te worden van alle bit-
terheid. 

Svetlana is nu een prachtige moe-
der die verantwoording en zorg 
draagt voor haar zoon. Ze bidt veel 
en houdt ervan om de Bijbel te be-
studeren. Ze is zelfs uitgegroeid 
tot een medewerker die onder-
steuning biedt aan nieuwe moe-
ders die komen wonen in het cen-
trum. Svetlana zou graag in een ap-
partement gaan wonen in een an-
dere stad, maar weet niet waar. Ze 
laat deze en andere zaken in haar 
leven over aan Gods leiding.

Svetlana gebruikte drugs 
en stal van anderen



Nieuws uit het dorp Paliyovo:
Zomerkamp en een ruimte voor de Bijbelclub

In onze laatste nieuwsbrief vertelden 
we u over de kinderen in het dorp Paliyo-
vo, Oekraïne. We hebben goed nieuws. 
De lokale school heeft ons een klaslokaal 
aangeboden waar de Bijbelclub gehou-
den kan worden.

In de afgelopen zomer werd ons team 
uitgenodigd door de school om een zo-
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merkamp in het dorp te organiseren. De 
teamleiders Tanya en Lilya schreven, “Tij-
dens het schooljaar gaven we informa-
tieve lessen over verschillende thema’s 
die belangrijk zijn voor kinderen en tie-
ners. Zowel leerlingen als leraren heb-
ben ons altijd warm welkom geheten. 
Het hoofd van de school heeft ons ge-
vraagd een zomerkamp voor de school 
te organiseren. Wij gingen graag op 
deze uitnodiging in! Het was een twee 
weken durend kamp. Op de laatste dag 
hadden we een afscheidsfeest. 

De kinderen vroegen ons of we niet 
verder konden gaan met deze activitei-
ten.

Zij waren verdrietig dat we de rest van 
de zomer niet meer naar het dorp zou-
den komen. Ook wij vonden het jammer 
om afscheid te nemen, maar we gelo-
ven en bidden dat we de bezoeken aan 
de school en de Bijbelclub tijdens het 
nieuwe schooljaar kunnen voortzetten.”


