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Uit de duisternis 
in het Licht brengen
Sergey groeit als kind 
van verslaafde ouders op in 
opvanghuizen en de straat
tot hij ook zelf verslaafd raakt en 
langdurig de gevangenis in gaat. 
Na zijn vrijlating ontstaat een contact
met Mission Possible wat hem brengt 
naar de rehabilitatieboerderij
Daar is hij tot geloof gekomen.
Een nieuw leven breekt aan!

Bedankt voor uw hulp!

Mission Possible is een christelijke hulpverlenings organisatie die zich richt op kinderen-
jeugd uit probleemgezinnen, straatjeugd, tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden 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). 



Een duwtje richting het Licht
Hartelijk dank voor uw steun aan Mis-
sion Possible in het afgelopen jaar! Tot 
onze vreugde zijn er nog meer mensen 
betrokken geraakt bij de missie van 
Mission Possible. 

Een enorme opsteker voor ons werk 
was de opbrengst van het EO-Met-
terdaad winterproject ‘Breng Licht 
in Asbest’. Daarmee hebben we de 
opvangcapaciteit voor alleenstaande 
moeders en jonge kinderen in Asbest 
kunnen uitbreiden, welke nu onder-
dak kan bieden aan 35 moeders en 40 
kinderen. 

Het bestuur van Mission Possible 
Nederland heeft in het najaar zelf 
poolshoogte genomen bij een aantal 
projecten in Rusland. Zij gingen op stap 
met de straatpatrouille in Jekaterina-
burg, bezochten probleemgezinnen en 
hadden gesprekken met de staf.  Het 
verraste hen om te horen dat er ook 
lokaal fondsen worden ingezameld; 
voedsel, kleding en geld. Dat bete-
kent dat het project ook in de eigen 
omgeving wordt gedragen. De betrok-
ken  medewerkers  gaan door met hun 
werk, ondanks moeilijke omstandighe-
den en teleurstellingen. 
“Wij zijn hun laatste strohalm; er is 
niemand anders die naar hen omkijkt. 
Als wij er mee stoppen is het voor hen 
afgelopen!.”  

Om dit belangrijke werk te ondersteu-
nen, maakt uw hulp een groot verschil.

>> Y>>YAROSLAVL Een woord van
de directeur 

Leven vanuit de 
puinhopen

Begin dit jaar werd de rehabilitatie-
boerderij getroffen door een uitslaan-
de brand die zowel de koestal als de 
opslagloods in de as legde. Er waren 
gelukkig geen slachtoffers te betreu-
ren, maar de schade was groot. Met 
man en macht is direct de volgen-
de dag begonnen met opruimwerk-
zaamheden en de renovatie. En niet 
zonder resultaat. Naast de renovatie-
werkzaamheden is men op de boer-
derij de afgelopen weken erg druk 
geweest met het binnenhalen van de 
oogst. Maar liefst 358 ton aardappe-
len, 258 ton wortelen en 240 ton rode 
bieten zijn gerooid. De opbrengst van 
de aardappelen valt tegen, het is vlak 
na het poten erg nat geweest, maar in 
vergelijking met omliggende boerde-
rijen is de opbrengst goed te noemen.



vriendin kon ik mij niet beheersen.... 
Ik werd tot 6 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Na mijn vrijlating heb ik 
nog een paar keer 
vastgezeten; in 
totaal 20 jaar. De 
laatste tijd was ik 
dakloos. Aardige 
mensen hebben 
mij geholpen om 
naar het rehabi-
litatiecentrum 
van Mission 
Possible te gaan. 
Daar ben ik tot 
geloof gekomen. 
Ik geloof dat 
God mij zal 
helpen om mijn leven weer op 
de rails te krijgen en mij sterk te 
maken. Ik heb besloten een nieuw 
leven te beginnen en heb daarvoor 
een verbond met God gesloten.

Kortgeleden is Sergey samen met vijf andere cursisten van 
de rehabilitatieboerderij gedoopt. De doopdienst vond 
plaats op het terrein van het rehabilitatiecentrum.

Een persoonlijk getuigenis

Ik kom uit Kostroma en ben 40 jaar. Mijn 
kindertijd kan ik mij slecht herinneren; 
een groot gedeelte van mijn jeugd heb 

ik doorgebracht 
in een opvangte-
huis. Mijn ouders 
waren elke 
dag dronken 
en de voogdij 
over mij is hun 
afgenomen. 
Mijn oma kreeg 
de voogdij over 

mij en zij heeft mij opgevoed totdat 
ze overleed; ik was toen 13 jaar. Een 
paar maanden heb ik rondgezworven 
op straat totdat ik werd opgepakt door 
de politie. Ik werd bj een ‘tante’ in huis 
geplaatst; zij was een goede vriendin van 
mijn oma. Ik ging naar school en kreeg 
een baantje maar het leven was erg 
zwaar. Mijn moeder werd vrijgelaten uit 
de gevangenis en ik zocht haar op. Maar 
net als haar raakte ik aan de drank. Toen 
mijn moeder eens kritiek had op mijn 

“Mijn ouders 
waren elke 
dag dronken 
en de voogdij 
over mij is hun 
afgenomen.’’



>>JEKATARINABURG

De straatpatrouille gaat drie keer per week op pad.  Er worden maaltijden uitgedeeld en eerste hulp gegeven. 
Jaarlijks worden tientallen jongeren geholpen om het straatleven achter zich te laten. 
Ons werk houdt niet op wanneer wij een kind, tiener of jonge moeder van de straat gehaald hebben.  
Ondersteuning voor lange termijn is noodzakelijk. De gezinspatrouille is een verlengstuk van onze straatpatouille geworden.



Op een nacht in oktober bracht de politie 
een klein meisje naar ons opvangtehuis. 
Ze was in shock en zo uitgeput dat 
ze niet op haar eigen benen konden 
staan. Masha (niet haar eigen naam) 
was 5 jaar oud en kwam rechtstreeks 
van een plek waar een moord was 
gepleegd. Haar oma, die dronken was, 
had iemand neergestoken en Masha 
zag het voor haar ogen gebeuren. De 
politieagent beschreef het huis van 
Masha’s oma als smerig; het deed hem 
denken aan een openbaar toilet. Het 
was de verzamelplaats voor alcoholisten. 
Masha’s moeder die gedeeltelijk verlamd 
was vanwege een foutieve chirurgische 
ingreep, woonde daar ook, maar voor 
Masha werd nauwelijks gezorgd. We 
stopten Masha in bad, ze kreeg te eten 
en daarna werd ze in bed gelegd. Na een 
lange nacht ontwaakte Masha en ze was 
helemaal blij toen ze ontdekte dat ze in 
een echt bed lag!. Masha is, ondanks 
dat ze genegeerd werd, scherp en 

Mission Possible erkend door overheid
Vanwege het grote drugs en HIV probleem hebben de autoriteiten in 
Jekaterinaburg de stad als crisisgebied verklaard. Mission 
Possible heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om 
gratis HIV-testen uit te voeren. Degene die HIV positief zijn 
worden in een behandelprogramma opgenomen. Vanwege de 
vertrouwensrelatie die er bestaat tussen de straatjeugd en de 
medewerkers van Mission Possible heeft Mission 
Possible een goede toegang tot deze risicogroep.

volwassen voor haar leeftijd. Over haar 
oma zegt ze “Oma is goed maar wanneer 
ze gaat drinken wordt ze slecht”. Kort 
nadat Masha bij ons was gebracht 
hadden we een verjaardagsfeestje in 
ons tehuis. We gingen aan tafel zitten 
maar Masha kroop weg in een hoek en 
praatte tegen zichzelf. “Ik moet denken… 
mama drinkt altijd, oma drinkt. Ik zeg 
dat ze niet moeten drinken maar toch 
drinken ze. Mama houdt van mij en 
alles zou goed zijn als er maar geen 
wodka was”. We begrepen waar ze 
bang voor was: de flessen op de tafel. 
Masha dacht dat er alcohol zou worden 
gedronken tijdens het feestje. Natascha, 
onze moeder in het tehuis, pakte 
Masha bij de hand en zei tegen haar: 
“Kijk, dit is alleen maar fris, niemand 
drinkt hier alcohol, nooit!. Je hoeft 
niet bang te zijn”. Masha werd rustig 
en blij deed ze mee met het feestje.  
Ons team bezocht Masha’s familie 
en zag de slechte omstandigheden 

waaronder ze leefden. We hadden 
een ernstig gesprek met de oma en 
moeder van Masha en maakten met 
hen een overeenkomst. “Wij zullen 
jullie helpen, maar jullie zullen je deel 
ook moeten doen”. Na nog geen maand 
begeleiding van dit gezin zagen we grote 
veranderingen. Zowel de oma als de 
moeder van Masha bezochten regelmatig 
ons tehuis. Tijdens deze bezoeken 
vertelden we hen over het Evangelie. 
Oma heeft met ons de kerk bezocht. Zij 
heeft haar problemen erkend en wil naar 
een rehabilitatiecentrum. We hebben 
het huis schoongemaakt en de keuken 
gerenoveerd; de moeder geholpen met 
het verkrijgen van een invalidenpensioen 
waar ze recht op had en we hebben 
psychische hulp voor haar geregeld. 
Masha’s ogen lichten op van blijdschap 
als haar oma en moeder langskomen. 
Het is een bewijs dat ze van hen houdt. 
De weg van verandering!.

De weg van 
verandering 



>>ASBEST

EO-Winterproject: Breng Licht in Asbest!
Het is inmiddels bijna een jaar geleden 
dat EO een 4-tal reportages uitzond 
over de opvang van Mission Possible 
in Asbest. Een groot gedeelte van 
het bedrag wat door u is gedoneerd 
is al uitgegeven. Zo is het dak van 
het bestaande opvangcentrum in 
Asbest compleet gerenoveerd. En er 
is tegelijkertijd een compleet nieuwe 
verdieping bij gekomen! De inrichting 
daarvan moet nog gebeuren.

Een ander onderdeel van het project 
is het beschikbaar stellen van tijdelijke 
woonruimte. Het komt namelijk 
regelmatig voor dat vrouwen het 
rehabilitatieprogramma succesvol 
hebben doorlopen maar niet terug 
kunnen naar huis. In sommige gevallen 
omdat zij gewoonweg geen thuis 

hebben. Maar er zijn ook gevallen dat 
de thuissituatie verrre van optimaal is 
doordat de echtgenoot alcoholverslaafd 
en agressief is. Vaak hebben deze 
vrouwen nog niet voldoende inkomen 
om zelfstandige woonruimte te 
huren. Zij blijven dan langer in het 
opvangcentrum en houden daarmee 
een plek voor een nieuwe moeder 
bezet. Omdat probleem op te lossen is 
een 4-kamerappartement aangekocht. 

De keuken van het opvangcentrum 
is voorzien van nieuwe apparatuur. 
Er is een kamer ingericht voor een 
psycholoog. Via een telefoonhulplijn 
kan een afspraak worden gemaakt. 
Veel van de hulpaanvragen hebben 
te maken met relatieproblemen en 
huiselijk geweld. Door voortijdig in te 

grijpen hopen we te voorkomen dat de 
problemen nog verder escaleren. Voor 
de kinderen is een speelplaats gemaakt.

Kortgeleden is er begonnen met de 
verbouw van de uitbreiding van het 
opvangcentrum in Asbest. Dat heeft 
enige tijd op zich laten wachten vanwege 
problemen met de overschrijving. Daarna 
was het wachten op goedkeuring van het 
bouwplan. Dat is nu eindelijk geregeld. 
De buitenkant van het gebouw is zo goed 
als afgewerkt en komende winter zal 
het binnenwerk worden gerenoveerd.



Tytöt ilman lapsuutta 
- Ensimmäistä kertaa

turvallisessa ympäristössä

Alapaevsk is een stadje op zo’n 200 
km afstand van Asbest. Met veel 
enthousiasme en met beperkte 
middelen is daar drie jaar geleden 
een soortgelijke opvang gestart 
als in Asbest. De staf is zeer 
gemotiveerd en heeft in korte tijd 
goede resultaten bereikt. Zowel met 
betrekking tot de rehabilitatie als in 
contacten met lokale overheid en 
lokale fondsenwerving. De opvang 
is nu nog in een klein houten huisje 
maar dat is bijna verleden tijd. Er 
is een nieuw huis aangekocht met 
veel meer ruimte. Er zal nog het een 
en ander moeten gebeuren maar 
de woon- en werkomstandigheden 
zullen enorm verbeteren.

Het leven van een drugsverslaafde moeder:
“Mijn leven is zo’n puinhoop dat niemand mij kan helpen...”
Natalya was de wanhoop nabij en erg depressief toen ze bij ons centrum kwam. In haar 
armen hield ze haar drie jaar oude zoontje Denis. De vriend van Natalya was gestorven 
aan een over-dosis. Zelf had Natalya een straf in de gevangenis uitgezeten voor fraude. 
Denis werd in die tijd geboren en heeft één jaar en acht maanden met zijn moeder in 
de gevangenis gewoond. Natalya had nog een dochter, Anastasia van zes jaar oud, maar 
vanwege haar drugsgebruik verloor ze de voogdij over haar dochter. Eenmaal uit de ge-
vangenis was haar zoon het enige wat ze nog had. Na aankomst op ons centrum kreeg 
ze het schokkende nieuws dat ze zwanger was. Maar temidden van alle onzekerheid en 
onrust stelde ze haar hart open voor God omdat zij begreep dat Hij alleen haar kon hel-
pen. Baby Masha werd te vroeg geboren maar ondanks dat en het voormalig drugsge-
bruik van haar moeder is zij gezond. We helpen Natalya haar leven weer op te bouwen. 
We hebben haar geholpen met het verkrijgen van haar identiteitspapieren en kinderbij-
slag.  Natalya heeft vertrouwen in een goede afloop. “Ik geloof dat met God’s hulp alles 
goed zal komen en dat ik zelfs mijn dochter weer terug zal krijgen!”.
 

>> ALAPAEVSK

Het oude opvangcentrum

Het nieuwe opvangcentrum



.

Kerstkaartenactie
Via de website van Mission Possible kunt 
u vanaf nu 4 leuke kerstkaarten bestel-
len. De kaarten kosten 1,50 euro per stuk 
inclusief verzendkosten. Bestel vanaf nu 
uw kerstkaarten en steun de kinderen van 
Mission Possible.

Kniepertjesactie
Vrijwilligers van de Gereformeerde 
Kerk van Uithuizen gaan 
binnenkort weer aan het 
bakken. Op bestelling worden 
kniepertjes en nieuwjaarsrolletjes 
gemaakt. Volgens traditie worden 
kniepertjes, het platte koekje, in 
december gegeten; het oudejaar 
heeft zicht dan volledig ontvouwen. 
Het nieuwjaarsrolletje staat 
symbool voor het onbekende 
nieuwe jaar. De opbrengst is voor 
de straatpatrouille van Mission 
Possible in Jekatarinaburg.

Kerstboomactie
Ook dit jaar hoopt hoveniersbedrijf 
‘de Wilde Appel’ weer een kerstboom 
te plaatsen in Uithuizen. Het publiek 
krijgt de kans om een lampje te kopen 
en kan dat met een verreiker zelf in de 
boom hangen. Daarnaast zal er een 
demonstratie kettingzagen worden 
gegeven. De figuren zullen worden 
verkocht voor het goede doel.

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


