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Mission Possible is een christelijke hulpverlenings organisatie die zich richt op kinderen-
jeugd uit probleemgezinnen, straatjeugd, tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in 
Rusland, Oekraïne, Albanie en Bulgarije. Mission Possible is opgericht in 1974 en werkt met 
vijf zusterorganisaties in het Westen (Finland, Zweden, Engeland, Amerika en Nederland). 

Op zoek naar  
verloren mensen



Voor u ligt de tweede papieren nieuws-
brief van Mission Possible Nederland.
We hebben besloten deze twee keer per 
jaar te versturen om u buiten de digitale 
weg te informeren over ons werk .
We voelen ons gezegend met de belange-
loze inzet van vrijwilligers en uw onder-
steuning en betrokkenheid bij de ontwik-
kelingen van onze projecten.

Onze lopende projecten:

Het project in Asbest, gefinancierd door 
EO-Metterdaad is zo goed als afgerond. 
Deze maand is de opening. Wij zijn 
heel erg blij met het resultaat! Een oud 
gebouw is omgetoverd tot een modern 
opvangcentrum. De werkomstandighe-
den zijn sterk verbeterd en de opvang-
mogelijkheden uitgebreid. 

Een grote uitdaging ligt er in Oefa. 
In verband met de verkoop van het huur-
appartement wordt met spoed gezocht 
naar een nieuw alternatief om kinderen 
uit probleemgezinnen op te kunnen van-
gen. Onze droom is een eigen pand.

Naast dit kunt u in deze nieuwsbrief lezen 
wat de invloed kan zijn van een gaarkeu-
ken in een Roma-dorp. Wij zijn blij met 
het initiatief van de PKN kerk uit Ermelo. 
De jeugd van deze kerk is begonnen met 
de voorbereidingen voor een werkvakan-
tie in het dorpje Hristo Danovo. Zij gaan 
daar meehelpen om de faciliteiten van de 
gaarkeuken te verbeteren. 

Wilt u zich ook inzetten voor Mission 
Possible en wilt u ook eens de projecten 
bezoeken? Aarzel dan niet om mij met 
contact op te nemen! 

A. (Bert) Dokter
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>> BULGARIJE
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De invloed van de gaarkeuken in een Roma dorp

Slatina is een arm Roma-dorp in de bergen. Een paar jaar geleden hadden enkele 
tot geloof gekomen Roma de wens om een kerkje te bouwen maar ze hadden niet 
voldoende middelen. Wij boden aan om de kosten van het dak te financieren en 
de Roma zelf zorgden voor de stenen die ze zelf bakten. Nu worden er vanuit dit 
gebouwtje een gaarkeuken, een alfabetiseringsprogramma en een zondagschool voor 
de kinderen georganiseerd. Het gebouwtje was het begin van een grote verandering. 
Kinderen die leven onder erbarmelijke omstandigheden kregen voedsel, warmte en 
zorg. Hun moeders begonnen ook het programma te bezoeken en soms kwamen 
enkele vaders mee. Ouders die tot geloof kwamen begonnen beter te zorgen voor hun 
kinderen door ze regelmatig te wassen, naar school te sturen en zelf te gaan werken.

We bezochten een huisje waar de dertienjarige Zlatka woont. Een jaar geleden begon 
het hele gezin kerkdiensten te bezoeken. Hun kleine onderkomen aan de modderige 
dorpsweg ziet er van buiten niet anders uit dan de andere huisjes in het dorp maar 
van binnen is het warm en schoon. “Kijk hoe goed we het hier hebben!” zegt Zlatka. 
Ze ziet een grote verandering in haar familie. Op de boekenplank staat maar één 
boek: een Kinderbijbel waaruit Zlatka haar zusje en broertje regelmatig voorleest.

In het huisje naast hen, met maar één kamer, wonen Hristo en Andriana met 
twee kinderen en de moeder van Hristo. Niemand van de volwassenen kan 
lezen. Ze leven met z’n allen van de kinderbijslag, het enige inkomen. Maar ze 
zijn dankbaar dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Deze buren zagen de 
veranderingen in Zlatka’s familie. En ook Hristo begon dagelijks zijn twee jaar 
oude zoon naar de gaarkeuken te brengen en de kerkdiensten te bezoeken. 
Hij en Andriana vroegen ons te bidden voor hun pasgeboren baby.

De mogelijkheden om de Roma te ondersteunen zijn onbeperkt. We zouden 
meer willen doen en u kunt ons daarbij helpen. Met uw gift ondersteunen we 
gaarkeukens en alfabetiserings-programma’s. Uw gift verandert levens!

>> BULGARIJE



>>JEKATARINABURG
>> ASBEST>>JEKATARINABURG

Medewerkster Mission Possible overleeft zwaar auto-ongeluk
Mariana Smirnova bestuurde de bestelbus van Mission Possible maar werd bijna frontaal geramd door een passagiersbus. Het 
lijkt erop dat de chauffeur van de passagiersbus in slaap is gevallen. Wij zijn God dankbaar voor het wonder dat zij het ongeluk 
heeft overleefd. De auto van Mission Possible is total-loss en dat is een groot probleem. Deze auto werd gebruikt voor het 
vervoeren van kinderen uit het opvangtehuis, het bezoeken van probleemgezinnen en voor het mobiele HIV-test programma. 
Op korte termijn hopen wij een vervangende auto aan te kunnen schaffen zodat het werk in Jekaterinaburg door kan gaan.
Giften zijn welkom!



Drugs had een verwoestend effect 
op Olga en haar dochter Christina. 
Maar nu ziet de toekomst er 
een stuk beter uit voor hen.
Olga heeft  15 jaar lang drugs gebruikt. 
Het laatste anderhalf jaar was ‘krokodil’ 
de drugs van haar keuze omdat ze zich 
geen duurdere drugs kon veroorloven. 
Ze werd door haar moeder naar ons 
centrum in Asbest gebracht; die kon 
het niet langer aanzien hoe haar 
dochter langzaam wegteerde.
Olga begon te gebruiken toen ze 14 
jaar oud was, na de scheiding van 
haar ouders. Dat was haar manier 
om er mee om te gaan. Toen ze 
zwanger werd gebruikte ze minder 
maar zodra haar dochter Christina 
was geboren werd ze helemaal 
afhankelijk van de ‘krokodil’ drug.
Een keer liet Olga haar 1 jaar oude 
Christina alleen thuis om haar 
dagelijkse dosis drugs te scoren. 
Toen ze terugkwam vond ze haar kleine 

Eerder hielpen we in ons opvangcentrum in Asbest vooral moeders met een alcoholverslaving. Maar de laatste jaren krijgen 
we meer en meer drugsverslaafde moeders bij ons. Zij hebben vaak de sterk verslavende drug desomorphine (in de volkstaal 
‘krokodil’ genoemd) gebruikt. Het kan thuis eenvoudig worden gemaakt van ingrediënten die overal verkrijgbaar zijn. 
Na gebruik van enkele maanden veroorzaakt het blijvende schade en als het langer wordt gebruikt is het dodelijk.

meisje op de vloer met een enorme 
blauwe plek op haar voorhoofd en 
vreemd uit haar ogen kijkend. Olga 
bracht haar naar het ziekenhuis maar 
daar werd haar verteld dat behandeling 
eerder had moeten plaats vinden en 
dat er blijvende schade was. Misschien 
dat in de toekomst een operatie 
mogelijk is. Christina is hierdoor half 
blind geworden en de kans bestaat 
dat haar zicht nog slechter wordt.
Nadat Olga op ons centrum kwam had ze 
het verschrikkelijk zwaar met afkicken, 
met onverdraagbare hoofdpijnen en 
erg aggressieve buien. Onze begeleiders 
waren aldoor bij haar, bemoedigden 
haar en baden voor haar. En Olga 
accepteerde Jezus als haar Redder.
Elke keer wanneer Olga’s moeder 
ons bezocht was ze getuige van de 
verbeteringen in het uiterlijk en gedrag 
van haar dochter. Olga lacht weer, 
heeft contact met de andere vrouwen 
en  doet mee met de activiteiten. 

Toen Olga nog ‘krokodil’ gebruikte 
sprak ze slecht maar inmiddels kan 
ze weer normaal communiceren. 
Olga voelt zich weer verantwoordelijk 
voor het welzijn van haar dochter 
Christina en bid dat ze weer normaal 
zicht mag krijgen. Zelf heeft Olga 
ook veel gezondheidsproblemen 
vanwege haar drugsgebruik en heeft 
behandeling nodig. Dit is waarom wij 
hier zijn om haar alle ondersteuning 
te geven die ze nodig heeft.

>> ASBEST

Moeder herstelt van de ‘krokodil’ en kan weer liefde geven
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Gaan waar de kinderen zijn
De Straatpatrouille in Oefa
Wekelijks gaat een team van Mission 
Possible in Oefa de straat op om 
contact te leggen met straatjeugd. 
Het doel is om de jongeren zo snel 
mogelijk van straat te halen. Een 
moeilijke maar geen onmogelijke taak. 
In 2012 werden 10 jongeren geholpen 
met het starten van een nieuw leven. 
Maar er zijn er ook die nog steeds 
op straat leven, in portieken en in 
mangaten. Dit zijn speciale kinderen 
en we bidden regelmatig voor ze. We 
geven ze te eten, ze komen naar ons 
wekelijks programm in ons centrum, 
we bieden ze medische zorg maar 
tot op dit moment is hun besluit: 
leven op straat. Arthur, Stas, Misha, 
Timur, Leshha, Vova, Ilia, Vanya, 
Ruslan, Hikita, Roma, Rodya, Sasha, 
Rafael, Zhenya, Ramazan - vergeet 
deze namen niet en bid voor hen!

Straatjeugd Oefa 
geeft uniek ‘Jij bent 
speciaal’ concert
Twee maanden duurden de 
voorbereidingen. Maar liefst vijftien 
verschillende nummers allemaal 
voorgedragen door kinderen uit 
probleemgezinnen waarvan een groot 
aantal regelmatig op straat verblijft. 
Er werd gedanst, gezongen, gedichten 
voorgedragen, er was toneel en een 
salto-show op een springmatras. 
Werden ze op straat met de nek 
aangekeken, nu stonden ze in het 
middelpunt van de belangstelling 
en kregen ze applaus voor hun 

optredens. De kinderen konden hun 
geluk niet op; het straalde van hun 
gezichten af! Ze voelden zich trots, Ze 
waren nodig, werden gewaardeerd 
en er werd van hen gehouden!

De laatste week voor het concert deed 
de straatjeugd z’n best om geen lijm te 
snuiven, geen drugs te gebruiken en 
uit de handen van de politie te blijven. 
Niet altijd even succesvol. Een deel van 
de acteurs bracht de nacht voor het 
concert door op het politieburo. En het 
leek er op dat een aantal optredens niet 
door zouden gaan. Maar gelukkig kon 
iedereen aan het concert deelnemen.

De kinderen vonden het erg leuk om op 
te treden. Dit soort activiteiten helpt hen 
in hun ontwikkeling en geeft hen een 
doel aan het leven. Momenteel bereiden 
zij zich voor op het volgende concert.
Oefa is de hoofdstad van de autonome 
republiek Basjkirostan en ligt ruim 
1500 km ten Oosten van Moskou. Het 
heeft een inwoneraantal van ruim 1,1 
miljoen mensen waarvan ongeveer 
de helft uit Russen bestaat. Andere 
bevolkingsgroepen zijn Tartaren, 
Basjkieren Oekraïners en een groot 
aantal minderheden. De belangrijkste 
religies zijn Russisch Orthodox en Islam.



>> KORT NIEUWS
PKN Ermelo bezoekt Mission 
Possible in Bulgarije
Twee vertegenwoordigers van PKN Erme-
lo bezochten Mission Possible in Bulgarije. 
Het doel van de reis was een indruk te krij-
gen van het werk van Mission Possible on-
der de Roma. Daarnaast werd informatie 
verzameld voor een eventuele werkvakan-
tie voor de jeugd van Ermelo.

Het is de bedoeling om een bestaand ge-
bouw wat dienst doet als dorpscentrum 
voor de Roma uit te breiden met een gaar-
keuken. Ook zal er een waterleiding en een 
sanitaire voorziening worden geplaatst. 
In een nabij gelegen dorpje zullen reno-
vatie werkzaamheden aan een soortgelijk 
dorpscentrum worden uitgevoerd.

Al sinds 1998 ondersteunt Mission Possi-
ble de Roma gemeenschap in Bulgarije. 
Er wordt kleding en schoeisel uitgedeeld. 
In de dorpen Rozino, Slatina, Pevcite, Be-
lopopci, Ihtiman en sinds kort Hristo Da-
novo worden elke winter gaarkeukens ge-
opend voor 15 tot 50 kinderen. Dit pro-
gramma wordt uitgevoerd in samenwer-
king met Roma evangelische kerken. Er zijn 
zondagsscholen opgezet en de kinderen 
krijgen les in lezen en schrijven. 

Gospelgroep Benefaction zet 
zich in voor Mission Possible
Zondag 17 maart gaf Gospelgroep Benefac-
tion een concert in de Baptistenkerk ’Ha-
venlicht’ te Delfzijl.

Gospelgroep Benefaction bestaat sinds 
1973. Tijdens de oprichting werd al be-
paald dat de gospelgroep naast het ver-
breiden van het geloof door muziek en 
zang een ideële doelstelling moest heb-
ben. En die doelstelling komt goed tot uit-
drukking in de naam: Benefaction bete-
kent Weldadigheid. Opbrengsten tijdens 
optredens worden voor 90% geschonken 
aan goede doelen. 

Heeft u belangstelling voor 
een presentatie over het 
werk onder de straatjeugd 

van Rusland? 
Neem contact op met:

Bert Dokter
info@missionpossible.nl  

tel: 0595438672

Geef samen
Per jaar komt Mission Possible in 
aanraking met honderden kinderen 
en volwassenen. Ieder van hen 
heeft z’n eigen lot en achter elk 
gezicht schuilt een eigen verhaal.

Voelt u zich betrokken bij onze mensen?  
Al het werk van Mission Possible wordt 
mogelijk gemaakt door onze donateurs 
en vrijwilligers. En hoe meer donateurs 
en vrijwilligers hoe meer wij kunnen 
doen voor de kinderen in Oost-Europa!

Doe je binnenkort mee aan een 
hardloopwedstrijd of avondvierdaagse? 
Loop in een shirt van Mission 
Possible en laat je per km sponsoren 
door familie en vrienden.
Ben je niet zo sportief maar kun je wel 
organiseren? Start dan op internet je 
eigen actie via www.geefsamen.nl.

Moet je een presentatie maken voor 
school? Neem contact op en wij sturen je 
informatie plus foto- en film materiaal.
Je kunt Mission Possible ook zelf 
uitnodigen voor een presentatie op 
je school, club of vereninging.

Heb je zelf een idee? Laat het ons horen!



.

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
BIC: RABONL2U

Mission Possible is opgericht in 1974 en 
had voorheen het doel evangelisatie en 
literatuur-verspreiding achter het 'IJze-
ren Gordijn'. In de jaren negentig is de 
nadruk meer op het ondersteunen van 
straatkinderen en probleemgezinnen ko-
men te liggen. Mission Possible werkt 
in Albanië, Bulgarije, Rusland en Oekraï-
ne. In deze landen heeft Mission Possible 
80 lokale medewerkers. Mission Possible 
heeft 6 opvangtehuizen in Moskou, Kras-
noyarsk, Jekaterinaburg, Oefa, St. Pe-
tersburg, Odessa en 3 rehabilitatiecen-
tra in Yaroslavl, Asbest en Alapaevsk en 
6 gaarkeukens voor Roma kinderen in 
Bulgarije, 2 straatpatrouilles, 4 gezinspa-
trouilles, 3 Dagcentra-clubs en 1 Activi-
teiten- en opleidingscentrum in Albanië. 
Jaarlijks ondersteunen we 1000 straat-
kinderen en kinderen uit probleemge-
zinnen, 70-100 worden van de straat 
geholpen, geven we onderdak aan 150 
kinderen/jongeren en volgen 140 men-

sen een rehabiliatieprogramma, tiental-
len probleemgezinnen worden wekelijks 
bezocht en in Albanië worden 500 vrou-
wen en 400 kinderen bereikt met Bijbel 
en jeugdclubs.

Mission Possible Nederland is inmiddels 
de 5e afdeling van Mission Possible. Er 
zijn ook afdelingen in Finland, Zweden, 

Engeland en Amerika. Het werk wordt ge-
daan vanuit kantoren aan huis en in veel 
gevallen door part-timers en vrijwilligers. 
Ook in de landen waar de projecten wor-
den uitgevoerd vindt fondsenwerving 
plaats; in de meeste gevallen gaat het 
om voedsel, kleding en meubilair.

Wie zijn we?


