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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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Onze slogan in de jaren dat we de vervolgde 

christenen probeerden te ondersteunen met 

literatuur en hulp was: Liefde vindt de weg.

Veel methodes werden 

gevonden om dit te 

bereiken en deuren 

gingen open. Liefde brak 

door het prikkeldraad!

En ook nu vindt liefde een manier om door 

de obstakels van vandaag de dag heen te 

breken in het bereiken van kinderen, jongeren 

en gezinnen in moeilijke situaties.

De 100 medewerkers en 140 vrijwilligers van 

Mission Possible, gemotiveerd door liefde, 

zijn in staat geweest om moeilijke situaties te 

overwinnen in de levens van de mensen die 

wij proberen te helpen. En als gevolg daarvan 

heeft vitale hulp en het Evangelie duizenden 

bereikt.

2014 is een speciaal jaar voor ons want 
het markeert de veertigste verjaardag 
van Mission Possible. Voor een 
organisatie als Mission Possible heel veel 
redenen om dankbaar te zijn.

In de afgelopen 40 jaar is er in Oost 
Europa enorm veel veranderd. Maar één 
ding is niet veranderd: Miljoenen mensen 
in de landen waar we werken hebben 
vandaag de dag behoefte aan het Goede 
Nieuws en ondersteuning! 

De ernstige en gespannen situatie in 
Oekraïne is sterk van invloed op het 
leven van kinderen en gezinnen die 
wij ondersteunen in de Odessa regio. 
Mensen leven in angst voor zichzelf 
en hun dierbaren. Geweld, conflicten 
tussen groepen en de algehele sfeer van 
onzekerheid hebben ook een negatieve 
invloed op de economie.
Een jaar geleden is Mission Possible 
gestart met een nieuw project in de 
Odessa regio. Samen met lokale kerken 
helpen wij kinderen en jongeren uit de 
armste dorpen in die regio. Vijf keer per 
week bezoekt het team de dorpen en zo 
worden gedurende het jaar 500 kinderen 
regelmatig bereikt. Als gevolg van de 
huidige situatie in het land zijn de kerken 
in diepe financiële problemen geraakt en 
kunnen zij op dit moment hun deel van 
de kosten (€8.000 per jaar) in dit project 
niet opbrengen.
Het project in deze dorpen heeft het 
Evangelie gebracht aan mensen in 
geestelijke nood en heeft onschatbare 
hulp gegeven aan kinderen in extreme 
armoede. Door de huidige situatie zijn 
hun noden nu nog groter.
Om die reden wil ik jullie vragen om een 
gift te geven zodat dit project voortgezet 
kan worden. En ik wil jullie ook vragen te 
bidden voor ons team in Odessa en de 
kinderen en gezinnen in de dorpen.

Dank voor uw hulp!
Bert Dokter
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1974 - 1990 
TOEN DE BIJBEL WAS VERBODEN

Mission Possible is opgericht in een tijd 

toen de kerken in de Soviet Unie en in de 

landen van Oost Europa werden vervolgd. 

Christenen werden vanwege hun geloof naar 

de gevangenis gestuurd en de Bijbel was 

verboden bezit. Het prikkeldraad in het eerste 

logo van Mission Possible symboliseerde 

deze omstandigheden.

Het doel van onze organisatie was:

. Brengen van Bijbels in de gesloten Oost   

  Europese landen

. Ondersteunen van de vervolgde kerken

. Ondersteunen van gezinnen van gevangen              

  genomen Christenen

. Publiceren en distribueren van Christelijk   

  educatie materiaal 

We waren ons bewust van de vele risico’s die 

het werken met christenen van de vervolgde 

kerk met zich meebrachten. Bijbels, andere 

literatuur en materiële hulp moest de grens 

over worden gesmokkeld. Maar ondanks alle 

moeilijkheden was de ondersteuning aan de 

vervolgde kerk een grote zegening!

>>40 JAAR MISSION POSSIBLE
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KLEIN GEBAAR-GROTE IMPACT

Een groot aantal kinderen in Oekraïense 

dorpen zijn of wees of hebben aan alcohol 

verslaafde ouders. De kinderen hebben 

geen idee wat een normaal gezinsleven 

inhoudt, en dat hun jeugd de gelukkigste 

tijd van hun leven zou moeten zijn. Geen 

één van deze kinderen vraagt zich af wat zij 

later willen worden, omdat zij ervan uit gaan 

dat zij hetzelfde worden als hun ouders. 

Aangezien de kinderen vanuit hun opvoeding 

weinig moraal meekrijgen, gaan zij al snel op 

slechte pad. Als je vraagt wie Jezus is, is het 

standaard antwoord; Ik weet het niet. 

Vorig jaar is Mission Possible in de regio 

Odessa acht clubs begonnen. 

Hierdoor hoorde 500 kinderen het Goede 

Nieuws voor het eerst in hun leven.

De familie van Bogdan was afhankelijk van 

alcohol. Zijn ouders vochten vaak terwijl zij 

dronken waren en dronken vervolgens om het 

weer goed te maken nog maar wat vodka. 

Bogdan’s zussen vertrokken uit het gezin 

zodra zij oud genoeg waren om op zichzelf te 

kunnen wonen.
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“...OM HET WEER 
GOED TE MAKEN NOG 
MAAR WAT VODKA”

EEN
TERUGBLIK

>>OEKRAÏNE 

BOGDAN, ÉÉN VAN DE 500

Bogdan werd geboren na het vertrek van 

zijn zussen. Hij werd door zijn alcoholische 

ouders geheel verwaarloosd. Ondanks de 

verwaarlozing wist de jongen te overleven. 

Hij at wat hij kon vinden en droeg kleding die 

vreemden hem gaven voor de eerste zeven 

jaren van zijn leven. Tegen de tijd dat hij naar 

school moest weigerde hij omdat hij werd 

gepest vanwege zijn uiterlijk. 

Bogdan’s moeder kwam tragisch te overlijden 

en zijn vader begon zijn woede op Bogdan 

bot te vieren. Bogdan vluchtte naar het 

gezin van zijn zus. Mission Possible kwam 

regelmatig in het dorp waar Bogdan nu 

woonde en zij kwamen zo in contact met het 

arme gezin. Tijdens een van de bezoeken aan 

het dorp, namen wij eten, kleding en speciaal 

voor Bogdan een schooluniform inclusief 

schoenen mee. Bogdan ging vanaf dat 

moment naar school. 

De lokale Christelijke gemeente  hielp Bogdan 

en zijn familie en zorgde er zo voor dat 

Bogdan de opgelopen achterstand in zijn 

schoolwerk kon wegwerken. Zijn zus heeft 

als een van de weinige een baan en zodra zij 

naar haar werk gaat neemt Bogdan zijn twee 

neefjes mee naar Bijbelgroep. Hier weten zij 

dat zij worden geaccepteerd zoals zij zijn en 

leren zij dat God onvoorwaardelijk van hen 

houdt…

PROJECT
NIEUWS
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Anderhalf jaar daarna beviel Lena van haar 

tweede zoon Sacha. Sacha werd geboren 

met een afwijking omdat Lena tijdens de 

zwangerschap was mishandeld. Onze 

leefomstandigheden werden slechter toen 

onze moeder onder de invloed van een vriend 

ging drinken. Wij verhuisden naar het huis 

van onze vader die zijn straf had uitgezeten, 

maar werden hier na 6 maanden door hem 

weer uitgezet. Wij trokken in bij Lena die met 

haar gezin in een kleine kamer woonde. Vader 

overleed na twee maanden aan de gevolgen 

van de Tuberculose die hij in de gevangenis 

had opgelopen. Mijn moeder, mijn zus en ik 

gingen terug naar huis en Lena bleef met haar 

gezin achter. Lena werd door haar vriend zo 

in elkaar geslagen dat zij verlamd raakte aan 

haar benen. Zij werd succesvol geopereerd en 

kwam samen met haar zonen bij ons wonen. 

Haar vriend had hen inmiddels verlaten. 

Moeder en haar nieuwe vriend dronken in 

die tijd veel. Rond kerst ontvingen wij een 

uitnodiging voor een feestje. Lena, Lyuba en 

ik gingen, nieuwsgierig als wij waren, naar 

het feestje van Mission Possible. Wij kregen 
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LENA WERD ZO IN 
ELKAAR GESLAGEN 
DAT ZIJ VERLAMD 
RAAKTE

>>SIBERIË 

GETUIGENIS
LYUDMILA

GENEZING VAN GEWONDE 
HARTEN.
Hier volgt het verhaal van een jonge vrouw 

en haar zussen. Een hartverscheurend 

verhaal! Mission Possible helpt dit gebroken 

gezin in Zlatoust, Siberië voor de afgelopen 

twee jaar. Ons doel is om mensen zoals zij 

in verschillende dorpen, steden en landen te 

helpen en om zo veranderingen in hun leven 

te bewerkstelligen. Mission Possible werd 

een aantal jaren geleden door de politie en 

de school van Lyudmila benaderd om de 

thuissituatie van Lyudmila en haar familie 

te beoordelen. Wij beloofde het gezin te 

observeren en zo veel mogelijk te helpen.

LYUDMILA VERTELT:
Terwijl de tranen over haar wangen stromen 

vertelt Lyudmila dat het erg moeilijk voor haar 

en haar zussen is dat hun vader zich niets 

van hun heeft aangetrokken en zijn leven 

als crimineel heeft voortgezet tot het einde. 

Ondanks alles wat er gebeurd is houden de 

dochters nog steeds van hem. 

Mijn naam is Lyudmila. Ik ben 16 jaar oud. 

Ik ben geboren in Zlatoust. Onze familie 

bestaat uit een moeder, haar vriend, mijn twee 

zussen en mijn twee neefjes. Wij wonen in 

een schuur. Toen ik jonger was, is mijn vader 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf 

jaar voor het maken en verkopen van drugs. 

Mijn moeder bleef achter met mijn twee 

zussen en mij. Zij had verschillende baantjes 

om zo in ons onderhoud te kunnen voorzien. 

Toen mijn vader werd vrijgelaten, begon hij 

te drinken. Hij gebruikte openlijk drugs en 

sloeg mijn moeder. De ruzies werden steeds 

gewelddadiger en mijn moeder verdedigde 

zichzelf met haar vuisten, messen en zelf 

een zaag. Op een gegeven moment was 

de maat vol voor mijn oudste zus Lena en 

liep zij weg van huis. Lena was lange tijd 

zoek. Op een morgen werden wij wakker 

gemaakt door de politie die mijn vader en zijn 

drugs kompanen in de handboeien hadden 

geslagen. Mijn vader werd veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van twee jaar. Lena kwam 

weer bij ons wonen, samen met haar vriend. 

Zij was zwanger en beviel niet al te lang na 

haar terugkeer van een zoon. 
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lekker te eten, ontvingen pakjes en snoep 

en hadden het reuze leuk. Hierna gingen wij 

regelmatig naar de dagopvang van Mission 

Possible. Wij ontmoetten daar kinderen die in 

een vergelijkbare thuissituatie zaten en hoorde 

dat de begeleiders naar de kerk gingen. 

Lyuba en ik waren gefascineerd en gingen 

regelmatig mee naar de kerk. 

Op een gegeven moment zette mijn moeder 

haar nieuwste vriend de deur uit na een fikse 

ruzie. Hij overleed een maand later tijdens 

een huisbrand. Mijn moeder raakte in shock 

en dronk nu zo veel dat zij haar baan verloor. 

Tijdens deze zwarte periode hielp Mission 

Possible ons. Zij baden voor ons, hielpen ons 

en kwamen regelmatig langs. Lyuba en ik 

hebben Jesus in ons leven geaccepteerd en 

zijn gedoopt. Tot mijn grote verrassing heb 

ik nu een baan in een supermarkt en leer ik 

verder in de avonduren. Lena en mijn moeder 

hebben ook een baan en samen zorgen 

wij voor ons zeven koppige gezin. Ik hoop 

in de toekomst door te kunnen leren voor 

boekhouder en samen met een lieve man een 

gezin te stichten. Ik geloof dat met God’s hulp 

ik een goed en gelukkig leven zal leiden.
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SPREUKENKALENDER

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. We hebben een speciale 

verjaardagskalender gemaakt met 

spreuken voor een gelukkig gezin. 

Bestel onze prachtige verjaar-

dagskalender en steun de 

kinderen van Mission Possible! 

Voor meer informatie: 

www.missionpossible.nl/info/

kalender 

COLOURS OF CREATION

Op uitnodiging van Mission 

Possible Nederland heeft Renate 

Groenevelt, oprichtster en coach 

van Colours of Creation in Almelo 

een aantal workshops gegeven 

voor vrouwen in Bulgarije. Tien 

dagen lang bezocht zij daarvoor 

het opvangcentrum van Mission 

Possible in Dobromirka, 200 km 

ten oosten van Sofia. Gedurende 

tien dagen volgt elke vrouw een 

door Mission Possible ontwikkelde 

cursus. De deelneemsters 

aan deze cursus zijn vanwege 

traumatische ervaringen niet 

in staat grip op hun leven te 

krijgen, zelfstandige beslissingen 

te nemen of een normale relatie 

met andere mensen aan te gaan. 

Renate heeft met Colours of 

Creation veel ervaring opgedaan 

als coach op het gebied van 

o.a. communicatie, identiteit en 

styling. Mission Possible heeft 

ook in Rusland een soortgelijk 

hulpverleningsprogramma. Gezien 

de positieve reacties en de grote 

impact die de workshops hebben 

is het de bedoeling om ook daar 

workshops te gaan geven. 

WAT STAAT ER TE GEBEUREN

WORKSHOP
GEEFT WEER
KLEUR
AAN HET 
LEVEN

NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE

Van 15 t/m 18 juli wordt de 

98ste Vierdaagse van Nijmegen 

gehouden. Er zijn meer dan 

53.000 deelnemers en één 

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
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TV REPORTAGE 
JEKATERINABURG 
EO-METTERDAAD
 

EO-Metterdaad maakte in fe-

bruari 2014 opnames van de hulp 

die Mission Possible verleend in 

het Russische Jekaterinaburg. Er 

is filmmateriaal verzameld voor 

vier korte uitzendingen. Deze 

uitzendingen zijn vertoond in het 

programma Geloven op 2. Heeft 

u de uitzendingen gemist? Geeft 

niet! U kunt ze terugkijken op 

onze website; 

www.missionpossible.nl/info

JEUGD PKN ERMELO 
BEZOEKT BULGARIJE
 

In de voorjaarvakantie heeft een 

groep jeugd van de Nieuwe Kerk 

uit Ermelo Bulgarije bezocht om 

daar vrijwillgerswerk te gaan doen 

voor Mission Possible. Acht dagen 

lang zijn zij aan het werk geweest 

in het dorpje Hristo Danovo op 

ruim 100 km ten oosten van Sofia. 

Zij hebben meegeholpen met de 

renovatie van een wijkcentrum 

waar een gaarkeuken, 

zondagschool en binnenkort 

ook een alfabetiseringscursus 

wordt gehouden. Voor de meeste 

jongeren was het de eerste keer 

dat zij het buitenland bezochten 

en een indrukwekkende ervaring. 

Meer informatie over hun 

belevenissen is te lezen op 

www.missionpossible.nl/info

ONLINE WINKELEN
Online winkelen en kosteloos 

doneren aan Mission Possible? 

Dat kan! 

Via IdealEnergy.nl, een 

prijsvergelijker met idealen!  

Wanneer u op IdealEnergy.nl een 

product aanschaft (o.a. verzeke 

ring, energiecontract, telecom) 

of een aankoop doet via een 

aangesloten webshop (Zalando, 

Boek.net, V&D, Wehkamp etc.) 

ontvangt IdealEnergy.nl hiervoor 

commissie (prijs en product zijn 

voor de koper exact hetzelfde 

als wanneer hij direct via de 

prijsvergelijker of bij de webshop 

een product zou aanschaffen!). 

Minimaal 80% van deze 

commissie maakt IdealEnergy.nl 

over naar het – door de koper te 

geselecteerde– goede doel. Dat is 

winst voor u én voor uw favoriete 

goede doel! Ook MissionPossible 

kunt u kiezen als ontvanger van 

deze commissie. Dat kan via de 

direct link: http://missionpossible.

idealenergy.nl
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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


