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Een nieuwe gaarkeuken 
geopend!

Ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Oost-Europa



De verandering is ingezet!

ROUMEN IVANOV
Directeur van Mission 
Possible in Bulgarije

Toen we nog geen jaar geleden 
voor het eerst het dorp Karnare 
bezochten, wisten we dat het ons 
volgende project zou zijn. Ner-
gens anders hadden we zulke ar-
me en hopeloze mensen gezien. 
De dorpelingen wonen in hutjes 
gebouwd van bakstenen en pla-
ten die ze van de vuilnisbelt heb-
ben gehaald. De omstandigheden 
zijn primitief; er is geen water of 
verwarming. Verleid door de kin-
derbijslag van de regering, heeft 
elk gezin zes of zeven kinderen.  
Lokale autoriteiten hebben deze 
mensen al lang aan hun lot over-
gelaten. Zelfs als ze al iets wilden 
doen, is het heel moeilijk om hier 
dingen te veranderen. De dor-
pelingen zelf, die in een geslo-
ten gemeenschap wonen, waren 
niet op zoek naar verandering.  
In een hopeloze situatie als de-
ze kan alleen God het onmogelij-
ke doen! En ik geloof dat Hij ons 
daarheen heeft gestuurd. Afge-
lopen november hebben we een 
verlaten en vervallen bakstenen 
huisje in het midden van het dorp 
gekocht. Met donaties en vrijwil-
ligers van naburige dorpskerken 
konden we het gebouw renove-

ren en uitbreiden. In mei hebben 
we met hulp van jongeren uit Ne-
derland de renovatie voortgezet. 
We hebben de buitenkant gepleis-
terd, tegels gelegd, zowel binnen 
als buiten, een omheining gemaakt 
en een sanitaire voorziening ge-
bouwd. In twee maanden tijd werd 
het huisje omgetoverd tot een or-
delijk kerkgebouw – het best uit-
ziende gebouw in het dorp! 

De voorgangers en diakenen uit 
andere dorpen verzorgen op zon-
dag de dienst. Er zijn al dorpelin-
gen die christen zijn geworden! 
En dit is een plek waar de kinde-
ren welkom zijn - er is een gaarkeu-
ken voor hen.

Na elke maaltijd bidden we voor 
de dorpsbewoners en zegenen de 
kinderen. Wanneer we de volwas-
senen vragen naar hun gebedsver-
zoeken, zeggen ze gewoonlijk: ”Bid 
alstublieft voor mijn kind dat ziek 
is” of ”Bid dat de mensen in dit dorp 
beter worden en stoppen met ru-
zie maken.” 

Het feit dat ze gebed voor dit 
soort dingen willen, geeft me het 
vertrouwen dat het veranderen 
van dit dorp mogelijk is. De veran-
dering is al ingezet!

Het evangelie verandert de 
mensen van binnen en geeft ze 

hoop - en daarna volgen de
veranderingen aan de buitenkant.



"Ik kan nu niet met je spelen, 
hondje. De gaarkeuken gaat 
open en je kunt niet mee! "

Eerst zingen we: ”Onze hemelse Vader heeft jou, 
mij en iedereen geschapen.” Dan eten we!

Later deelt oom Roumen dozen uit vanuit het busje.

En iedereen krijgt 
nieuwe schoenen 
- zelfs ik!



We zouden op veel andere 
plaatsen soortgelijke 

vorderingen willen zien. 
Dank voor uw hulp!

In minder dan een jaar tijd is er veel 
gebeurd! Afgelopen zomer, toen ik 
met ons busje de sloppenwijk van 
het dorp Karnare inreed, kwamen 
vuile en hongerige kinderen bloot-
voets overal vandaan rennen. Som-
migen hadden nauwelijks kleren 
aan. Zowel kinderen als volwassenen 
schreeuwden, duwden en gebruik-
ten hun ellebogen om meer van de 
aardappelen, yoghurt en kleding die 
we in de auto hadden meegebracht 
te krijgen.

De situatie van vandaag is aanzien-
lijk veranderd. Sinds het begin van 
het jaar is er een gaarkeuken voor 
kinderen van 2 tot 8 jaar oud in het 
kleine kerkgebouw in het midden 
van het dorp. Vrouwen uit de kerk in 
het nabijgelegen dorp Rozino koken 
het eten (er is geen water in Karna-

re, dus het koken gebeurt in een an-
der dorp) en pastor Dancho brengt 
het in zijn auto. Mission Possible dekt 
de kosten.

Met een kom en lepel in hun han-
den komen de kinderen naar de 
gaarkeuken om hun portie eten, aan-
dacht en liefde te ontvangen. De kin-
deren, die vroeger luid en wild wa-
ren in gedrag, doen nu alles netjes en 
ordentelijk. Ze weten dat er genoeg 
voedsel is voor iedereen.

Sommige moeders van de kinde-
ren helpen ook met het eten. Ze be-
geleiden de jonge kinderen voor-
zichtig naar stoelen aan de lange, 
handgemaakte tafel. Bijna alle kin-
deren hebben een snotneus en hun 
kleren zijn gescheurd, maar ze heb-
ben allemaal een enorme glimlach 
op hun gezicht. 

Terwijl iedereen gaat zitten, begin-
nen we met zingen. Sommige liedjes 
kennen de kinderen en sommige zijn 
nieuw. Ze houden ons in de gaten en 
herhalen elk woord aandachtig.

Eindelijk scheppen de moeders de 
heerlijke bonensoep in de kommen 
en we zegenen de maaltijd. Iedereen 
sluit de ogen en herhaalt het Onze 
Vader. De meest nieuwsgierigen ope-
nen een paar keer een oog om rond te 
kijken, maar niemand begint te eten 
voordat we allemaal ”Amen!” zeggen.  
Je kunt zien hoe hongerig de kinde-
ren zijn. Niemand zegt: ”Ik wil niet 
eten” of ”Ik vind dit niet lekker.” Ze 
concentreren zich allemaal op eten, 
stil en gelukkig. Sommigen gebrui-
ken hun kleine vingers wanneer het 
met de lepel niet snel genoeg gaat!

Je vingers gebruiken als het met een lepel niet snel genoeg gaat!
ROUMEN IVANOV

De jongens wilden meehelpen met 
het pleisteren van de muren.

Het nieuwe kerkgebouw in 
Karnare heeft nu een kruis!



Kamelia, 19 jaar oud, is één van de moeders 
die een babybox heeft gekregen. Ze kwam 
naar de kerk met de 2 maanden oude Emi-
le toen we Baby Box dozen uitdeelden. Daar-
na bezochten we het kleine huis van haar ge-
zin. Het huisje met één kamer was van binnen 
warm. Ernaast was een wasbak en een soort 
van toilet die werd gedeeld door verschillen-
de families. De vader van het gezin, de 21-ja-
rige Lyubo, is werkloos. Hij en Kamelia gaan 
naar de kerk en willen leven volgens Gods wil. 
We vroegen hen: ”Wat zijn jullie dromen?” Ze 
staarden ons aan, zonder de vraag te begrij-
pen. Kamelia heeft vijf klassen van de lage-
re school afgemaakt en heeft geen interesse 
in vervolgonderwijs. We baden dat God haar 
motivatie zou geven en dat Lyubo werk zou 
kunnen vinden. Dit jonge stel heeft een klein 
kind en het leven voor zich, maar ze dromen 
niet. Te midden van armoede kunnen ze zich 
de toekomst niet voorstellen.

Een jonge moeder en vader zonder dromen

De Baby Box is niet 
alleen een doos met 
inhoud, maar een 
katalysator voor verdere 
inspanningen om het 
leven van deze kostbare 
mensen te veranderen.

Achthonderd 
moeders in Bulgaarse 
sloppenwijken 
hebben al een Baby 
Box ontvangen! Het  
project is ook 
begonnen in Rusland, 
waar tientallen 
jonge moeders zijn 
geholpen door de 
benodigdheden en 
de voorlichting.



Mijn naam is Denisa. Ik ben 16 
jaar. Naast dat ik deel uitmaak van 
de jeugdgroep bij het Hoop Cen-
trum, neem ik deel aan de Boeken-
club-bijeenkomsten (discussies) en 
andere activiteiten die Mission Pos-
sible daar voor ons organiseert.

Ik ben in een moslimgezin gebo-
ren en ik ben als een moslima opge-
voed. Maar toen ik Jezus leerde ken-
nen, werden mijn ogen geopend. Ik 
was elf toen ik naar een kerk bij mij 
in de buurt ging. Iemand had me 
verteld dat daar gratis Engelse les-
sen werden aangeboden. Met de 
benodigde papieren in mijn tas, 
kwam ik naar de kerk. Ik hoorde bin-
nen gezang en werd nieuwsgierig 
omdat ik nog nooit in een kerk was 
geweest. Ik ging zitten en stelde me-
zelf voor aan iedereen. Ik leerde dat 
alles wat er gebeurde kwam door de 
gratie van iemand die Jezus heette. 
Ik had nog nooit van hem gehoord, 

maar de vreugde in de ogen van de 
andere kinderen maakte dat ik meer 
wilde weten over deze Jezus.

Dus begon ik hun diensten bij te 
wonen en leerde de aanbiddings-
liederen. Na enige tijd ben ik ech-
ter gestopt met naar de kerk gaan. 
Ik was bang om Jezus te verkondi-
gen als mijn Heer omdat mijn fami-
lie, evenals mijn vrienden, het niet 
zouden goedkeuren dat ik ons tra-
ditioneel geloof zou opgeven.

God toonde me echter het pad 
om te gaan. Ik vond de toegang tot 
Zijn Koninkrijk met hulp van Mission 
Possible. Mijn eerste ervaring met 
het Hoop Centrum was als bezoe-
ker van hun openbare bibliotheek. 
Ik had en heb nog steeds een gro-
te honger naar boeken. Deze biblio-
theek was een gouden kans voor mij 
en voor vele anderen in onze ge-
meenschap. Dus ging ik regelmatig. 

Ik merkte al snel dat er naast de bi-

bliotheek veel andere activiteiten in 
dat gebouw waren. Ze hadden Bij-
belclubs voor kinderen en bijeen-
komsten voor jonge mensen, zoals 
ikzelf, waar ze over Jezus deelden. 
Ik herinner me dat ik de eerste keer 
een vreemd gevoel had.

Ik woonde een jeugdbijeenkomst 
bij. Mijn hoofd vroeg zich af waar-
om ik daar was. En dat was toen ik 
me realiseerde dat ik mijn traditio-
nele moslimgeloof had opgegeven. 

Daar werd ik een volgeling van Je-
zus en Hij veranderde mij. Ik werd 
een nieuw persoon in Hem. Sinds-
dien heb ik Zijn genade en aanwe-
zigheid ervaren. Ik zou God graag 
willen toestaan om mij te gebruiken. 
Ik zou mijn hele leven in overvloed 
willen leven en niet bang willen zijn 
voor mijn familie en oude vrienden. 
Bedankt, God, voor het leiden van 
mij naar het Hoop Centrum!

”Een prachtig avontuur!”
Nabij de Albanese hoofdstad Tirana ligt het Mission Possible Hoop Centrum. We coördineren daar Bijbelclubs, 

kampen en andere activiteiten van kinderen en tieners. De bibliotheek en cursussen van het centrum bereiken 
duizenden inwoners. We helpen ook gezinnen in nood. Denisa is één van de jonge mensen wiens leven veran-
derde door het werk van het Hoop Centrum. Dit is haar verhaal:

Denisa spreekt tijdens een jeugdbijeenkomst 
in het Hoop Centrum.



”Ik ben zo dankbaar dat God me heeft toege-
staan deel uit te maken van de activiteiten in 
het Hoop Centrum! Dit was een geweldig avon-
tuur. Jezus wil me gebruiken om dingen te ver-
anderen als één van zijn volgelingen. Zelfs wij, 
de jeugd, kunnen invloed hebben op de levens 
van de mensen in onze gemeenschap! ”- Denisa
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Brengen van hulp en het Evangelie aan de gemarginaliseerde en vergeten mensen in Oost-Europa

WILT U HELPEN?

Meer dan 800 Babybox dozen zijn afge-
leverd en meer dan 200 kinderen krijgen 
eten, liefde en een kans om het Evange-
lie te horen in onze soepkeukens in Bul-
garije. Ook in Rusland hebben we al tien-
tallen jonge moeders kunnen helpen en 
zo ervoor gezorgd dat zij hun baby niet af 
staan. We kunnen dit niet zonder u!

Het Babybox project van Mission Pos-
sible is een geweldige manier om exact 
die hulp te geven die de ontvangers no-
dig hebben. 

De totale kosten van één doos inclusief 
de bezorging, de voorlichting en de zorg 
voor moeder en baby bedragen € 50. 

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk 
willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Ba-
by Box project”.

    Hartelijk dank!


