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De moeders die naar 
onze opvanghuizen 
komen, zitten in 
echte nood - en ze 
krijgen echte hulp.

Een Gelukkig 
Einde



Is Dit 
dezelfde 
Marina?

BERT DOKTER 
Vice President Mission 
Possible en Directeur Mission 
Possible Nederland

Deze uitgave gaat 
over het werk van 
Mission Possible 

onDer vrouwen Die 
hebben geleDen onDer 

Misbruik en trauMa.

Ik herkende haar nauwelijks toen 
ze de deur opende!

Bijna een jaar geleden werd ze naar 
het opvanghuis in Bogotol in Sibe-
risch Rusland gebracht. Ze was com-
pleet van de wereld, onder invloed 
van drugs, agressief; een wrak.

De Kinderbescherming had ons ge-
beld of we ruimte hadden voor Ma-
rina en haar twee kinderen. Meestal 
wordt de voogdij onmiddellijk inge-
trokken en ziet de moeder haar kin-
deren nooit meer terug. De zaak van 
Marina is heel bijzonder omdat de 
Kinderbescherming haar nog een 
kans heeft gegeven.

Marina's leven was chaos, maar 
ze is nu klaar om erover te praten. Ik 
hoef amper vragen te stellen; het is 
een waterval van woorden.

"Mijn vader verliet ons gezin toen 
ik nog geen drie jaar oud was. Ik ken 
hem alleen van een foto. Ik weet niet 
waar hij nu is. Misschien is hij al dood.

"Mijn moeder stierf toen ik dertien 
jaar oud was. Ik ben opgevoed door 
mijn grootmoeder. Toen ik zeventien 
was, begon ik drugs te gebruiken. Op 
de een of andere manier lukte het me 
om op dat moment een beroepsop-

leiding banketbakken te voltooien. 
Mijn dochter Valeria werd geboren 
toen ik eenentwintig was.

"Ik begon heroïne te gebruiken en 
mijn vriend verliet me. Ik ging bij een 
andere man wonen die drugsdealer 
was. Ik hielp hem drugs te verhande-
len en mijn zoon Alexey werd in die 
periode geboren.

"We zijn overgestapt van heroïne 
naar 'sol’ (een synthetische drug). Het 
heeft een zeer intens maar kortdu-
rend effect en je snakt onmiddellijk 
naar de volgende dosis. Het is een 
wonder dat ik nog leef. De meeste 
solgebruikers overlijden binnen een 
jaar. "

De kinderen leefden midden in 
het drugsgebruik en drugshandel en 
werden verwaarloosd. De Kinderbe-
scherming kwam uiteindelijk tus-
senbeide, en zo kwamen Marina 
en haar kinderen naar ons op-
vanghuis.

"De eerste dagen waren een 

nachtmerrie. Ik had ontwennings-
verschijnselen en wist niet hoe ik me 
moest gedragen. Ik was ziek en was 
vel over been. Maar de mensen hier 
hebben overal meegeholpen. Het 
leven van mijn kin-
deren is ook veran-
derd.”

Dit is een heel 
andere Marina dan 
een jaar geleden! Ze 
maakt nu plannen 
voor de toekomst. 
Het team van Mis-
sion Possible is mo-
menteel op zoek 

naar huisves-
ting voor haar.

"Ik wil hier in Bogotol 
blijven. Valeria gaat hier 
naar school. Ik maak deel 
uit van de kerk en wil ook 

betrokken zijn bij het werk 
van het opvanghuis. "

“Maar het be-
langrijkste is dat ik 

hier Jezus heb le-
ren kennen. Dat 
is de sleutel ge-

weest tot mijn her-
stel. Iedereen is 
verbaasd hoe ik 
ben veranderd!”



 . 

Sneeuw maakt het dorp Slatina 
mooier en vrediger. De kinderen  
rennen ons tegemoet als we langs 
de glibberige weg omhoog lopen. 
Ivanka, een glimlachend negenjarig 
meisje, is er een van. We brengen een 
babybox naar haar toe.

Bij de drempel van het huis merk 
ik meteen iets speciaals op: er is 
een hobbelpaard in de kamer! 
Meestal is er geen speelgoed in de 

huizen van de Bulgaarse Roma. De 
kinderen brengen de zomer buiten 
door, en in de winter zitten ze op 
het bed televisie te kijken. Hier is de 
atmosfeer anders.

Deze eenpersoonskamer is de 
thuisbasis van drie generaties. 
Stoyanka is de moeder van vijf 
kinderen en verwacht haar zesde. 
"Welkom bij ons thuis!" begroet ze 
ons vrolijk. Ivanka gaat naast haar 

Een huis met een hobbelpaard! 
moeder op het bed zitten.

Aan het andere eind van het bed 
zit, rustig glimlachend, oma Anka. Ze 
heeft haar kinderen en kleinkinderen 
geleerd om voor elkaar te zorgen. 
Anka dient in de dorpskerk door 
schoonmaken van de ruimte en het 
aansteken van de kachel voordat de 
dienst begint. Ze bidt constant voor 
de dorpelingen.

Het is een plezier om een babybox 
naar Stoyanka te brengen! Als ik 
voorstel dat we het gezin en de 
baby die binnenkort zal komen te 
zegenen, staat oma op, vouwt haar 
handen en begint te bidden. De 
kleine kamer voelt helderder. "Dank 
u, en zegeningen voor u op weg naar 
huis," bidden moeder en oma ons.

Geloof maakt de geest van mensen 
gelukkiger en vrediger!

DANIELA ENCHEVA, Bulgarije



 . 

Onze Droom is 
Uitgekomen!

In 2012 kwamen mijn man Sergey 
en ik en onze drie kinderen (nu heb-
ben we er vier) naar Tsjeljabinsk. On-
ze droom was om moeders en kinde-
ren in nood te helpen en we hebben 

een Mission Pos-
sible-opvanghuis 
geopend in een 
gehuurd apparte-
ment.

Onze droom is 
uitgekomen! Nu, 
zes jaar later, heb-
ben 90 moeders 
en meer dan 160 
kinderen, van ba-
by tot tiener, hulp 
gekregen in dit 

opvangcentrum! Ze zijn hier veilig 
en het huis biedt alles wat ze nodig 
hebben voor leven en herstel.

We gebruiken het christelijke coun-
selingprogramma Back to Life. We zijn 
ook een Baby Box-programma gestart 
in de gemeenschap voor moeders in 
crisissituaties.

We willen graag iets met je delen 
wat we hebben gezien en ervaren. 
Hieronder het verhaal van Anastasia 
en haar dochters. 

Niet alles is zoals het lijkt
Van buiten zag het leven van Anastasia 

er goed uit: een ruim appartement, een 
auto, een baan op het politiebureau, ge-
talenteerde en prachtige dochters. Maar 
niemand wist wat er achter de schermen 
gebeurde. Het drinken van haar man, 
affaires, mishandeling en geschreeuw 
maakten deel uit van het dagelijks leven 
van deze moeder en haar kinderen.

De laatste druppel voor Anastasia na ve-
le jaren van misbruik was toen haar man ’s 
nachts dronken en scheldend thuiskwam. 
De jongste dochter was zo bang en ge-
traumatiseerd dat het haar deed stotte-
ren.

Anastasia nam de meisjes mee en 
vluchtte 300 km verderop naar Tsjelja-
binsk.

Het laatste telefoonnummer
Toen we op een koude ochtend in no-

vember bij het opvanghuis kwamen, 
wachtten moeder en twee dochters ons 
op.

"Ik ben Anastasia. Ik heb je gisteren ge-
beld. We kunnen nergens heen en heb-
ben geen geld om iets te huren. Ik heb het 
laatste geld uitgegeven aan winterschoe-
nen voor de meisjes. Ik ben wanhopig en 
ging naar de sociale dienst. Ze gaven me 
een lijst met telefoonnummers voor ver-
schillende instanties en centra.

"Maar overal werd me verteld dat ik de 
meisjes naar een weeshuis moest bren-
gen en ergens anders hulp moest zoe-
ken omdat ik niet officieel als inwoner van 
deze stad ben geregistreerd. Het laatste 

nummer op de lijst was van jullie ... "
Ons opvanghuis vereist geen docu-

menten of andere dergelijke papie-
ren. Dit is hoe Anastasia en haar der-
tienjarige en tienjarige dochters bij 
ons zijn gekomen.

Meer dan een dak 
boven je hoofd

Ze ontvingen meer dan onder-
dak en dagelijkse voorzieningen. 
Hier leerden ze over God en begon-
nen ze de kerkdiensten bij te wonen. 
Een maand later stotterde de jongste 
dochter niet meer! Ze voerde de rol 
van de engel in de presentatie van het 
Kerstevangelie duidelijk en soepel uit!

Anastasia bad dat ze een soortgelij-
ke baan zou vinden als haar vorige be-
roep. Toen ze voor het eerst in Tsjelja-
binsk aankwam, had ze werk gezocht, 
maar werd ze overal afgewezen. Maar 
dat was toen. Nu had ze de kracht van 
het gebed en alle vrienden in de kerk 
om haar te steunen! Anastasia was 
stomverbaasd toen ze een telefoon-
tje kreeg en een zeer aantrekkelijke 
baan aangeboden kreeg.

Volledig herstel 
van het leven!
Er is een volledig herstel van de le-
vens van Anastasia en haar dochters. 
Ze wonen nu in een gehuurd apparte-
ment en Anastasia werkt op het kan-
toor van het Hof van Justitie. We zien 
hen elke zondag in de kerk.

Wat Anderen Niet Zien...
SERGEY & IRINA KOSTROMIN
Tsjeljabinsk, Rusland

We redden 
vrouwen en 

kinderen die 
hebben geleden 
onder misbruik, 

verwaarlozing 
en een leven 

van angst in hun 
eigen huis, en 



 

Tsjeljabinsk
is een stad in de Oeral in Rusland met een miljoen 
inwoners. Mission Possible heeft daar een 
opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Anastasia 
en haar dochters ontvingen levens veranderende 
hulp in dit opvanghuis.

HELP ONS MOEDERS EN KINDEREN ZOALS 
ANASTASIA EN HAAR DOCHTERS HELPEN.

GEEF UW GIFT O.V.V. "OPVANGHUIZEN." 
HARTELIJK DANK!



DE ZOOM VAN 
ZIJN KLEED 
- Een wonderwerkend 
begeleidingsprogramma 
voor vrouwen in 
Bulgarije die hebben 
geleden onder trauma.

Elke lente en herfst in het 
activiteitencentrum van Mission 
Possible in Dobromirka, Bulga-
rije, is er een retraite van tien da-
gen voor vrouwen die het slacht-
offer zijn geworden van mishan-
deling en trauma. Ongeveer vijf-
tien vrouwen nemen deel aan elk 
counseling-programma dat hun 
problemen grondig behandelt. 
(De naam van het programma 
verwijst naar de vrouw genoemd 
in Mattheüs 9:20).

De vrouwen die dit program-
ma bijwonen, kunnen zich los-
maken van hun normale omge-
ving en zich concentreren op de 
lessen en discussies. Ze verlaten 
het centrum vernieuwd en ver-
anderd. Na het programma blijft 
ons team persoonlijk en via een 
groep lotgenoten via sociale me-
dia contact houden.

 

DANIELA ENCHEVA
Daniela leidt Mission Possible’s vrouwenbe-
diening in Bulgarije, geeft les in de retraites 
en is ook betrokken bij andere projecten.

Wat heb ik verkeerd gedaan?
Waarom is dit gebeurd? 
Hoe kan ik doorgaan 
met mijn leven?



Als er meer pijn en kwaad 
is dan je kunt verdragen

Toen Kristina (naam is veranderd) 
naar het Dobromirka-centrum kwam, 
zag ze er depressief uit en een beetje 
vijandig. Ze bleef bij de anderen van-
daan en sprak met niemand. Toen ik 
haar omarmde en haar verwelkomde, 
stond ze stijf en ongemakkelijk en re-
ageerde niet op mijn knuffel.

Kristina's ogen bewogen rusteloos 
achter haar dikke bril. Toen ze bepaal-
de vragen moest beantwoorden, was 
ze nauwelijks in staat om woorden te 
formuleren. Ik zag hoe moeilijk het 
voor haar was om met de anderen in 
de vergaderruimte te zitten.

Kristina had nooit gehuild. Haar ka-
rakter was gehard door haar jeugd 
doorgebracht in een weeshuis. Ze had 
het respect van de andere kinderen 
gekregen - waar nodig met vuisten.

Toen ze opgroeide, was er een gro-
te verandering in haar leven. Ze werd 
christen en besloot haar aandacht en 
inspanningen te richten op het dienen 
van God en mensen.

Ze adopteerde een meisje met een 
beperking van een weeshuis dat nie-

mand wilde. De vierjarige zag eruit als 
een kind van negen maanden en lag 
hulpeloos in bed. Het kind kon niet 
praten, lopen of eten. Ze had maar 
een paar maanden te leven gekregen.

Kristina wijdde zich aan het kind en 
gebruikte al haar geld voor behande-
lingen. Haar liefde en geduld waren 
enorm en haar kracht kwam van ge-
loof en gebed.

Na acht jaar van opvoeding en be-
handeling was het meisje uitgegroeid 
tot een mooie tiener die met hulp van 
een assistent naar school ging. Maar 
toen gebeurde er iets vreselijks.

Een buurman bedroog het naïeve 
jonge meisje, dat niet dezelfde rede-
neercapaciteit had als haar leeftijds-
genoten, en verkrachtte haar. Toen 
Kristina hoorde wat er was gebeurd, 
was ze in shock. Ze stormde woe-

ELKE HAND IN DEZE FOTO 
HEEFT EEN VERHAAL
Aan de muur van het Dobromirka-
centrum hangt een groot gewatteerd 
tapijt dat de honderden vrouwen 
herdenkt die er zijn geweest. 
Tijdens de retreats steken de 
dames de contouren van hun 
handen op quiltvierkanten 
en de stukken worden.

dend naar het 
huis van de bu-
ren en zwoer: 
"Ik zal hem ver-
moorden!" An-
deren die bij 
haar waren hiel-
den haar tegen. 
Toen probeerde 
ze zichzelf vban 
het leven te be-
roven. Het jonge 
meisje was diep getraumatiseerd en 
haar toestand werd verergerd door 
haar beperkte vermogen om het te 
begrijpen.

Kristina kwam mentaal moedeloos 
naar ons centrum. Maar God genas 
haar. Na het bijwonen van "De Zoom 
van Zijn Kleed ", vertrok ze vol leven 
en hoop! We blijven regelmatig con-
tact met haar houden.

Op de volgende pagina staat een 
brief die Kristina ons gaf toen ze ver-
trok. Dit zijn woorden uit haar hart.

Kristina is 
een van de vele 
vrouwen die 
hulp hebben 
gekregen. Dit is 
haar verhaal.



Een Brief van Kristina
”Ik weet dat jullie voor me gebeden hebben en ik ben 

zo dankbaar! Ik dank God voor de tijd hier! Het ”De Zoom 
van Zijn Kleed-programma” was de laatste kans voor mij. 
Ik was binnen dood maar nu ben ik vrij en vol vreugde!

God weet hoe overweldigend moeilijk de dingen die ik 
doormaakte voor mij waren. Ik zag geen licht en wilde 
niet leven. Vele maanden lang vervulden woede, pijn en 
schuldgevoel mijn hoofd. Ik wilde voor God leven, maar 
ik was in een diepe geestelijke crisis en kon geen uitweg 
vinden. Ik dank God voor deze nieuwe kans! Ik ben een 
levend getuige van zijn goedheid en kracht!”

(Vervolg van de vorige pagina)

Elke lente en herfst 
houden we een helende 
retraite voor vrouwen 
zoals Kristina.

Mission Possible is een christelijke hulpver-
leningsorganisatie die zich richt op onder-
steuning van kansarme kinderen en gezin-
nen in Albanië, Armenië,  Bulgarije, Oekraï-
ne en Rusland.

Mission Possible Nederland, 
Postbus 1715, 9701 BS GRONINGEN
050 8511902,  
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl

IBAN: NL07 RABO 0158 0454 24

Het logo CBF-Erkend Goed 
Doel laat zien dat Stichting 
Mission Possible zich houdt 
aan de regels die gelden 
voor erkenning door het 
onafhankelijke Centraal Bu-
reau Fondsenwerving (CBF). 

Doneren is makkelijk 
en leuk! Met een Tikkie!


