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De kinderen van 
de Rozenvallei

De rozenvallei is een van de toeristische 
attracties van Bulgarije, maar veel van de 
lokale bevolking leeft in diepe armoede. 
Maak hier kennis met enkele van de kinderen 
en hun gezinnen die hier wonen en die door 
Mission Possible worden geholpen.



Een paar kilometer lijken een lichtjaar ver weg

"Waarom zou ik moeten 
kunnen lezen?"

Ik volgde een jonge, magere, moe uitziende 
moeder van zes naar de hut waar haar gezin 
woont. Ons team bezorgde kleding voor de 
kinderen in het dorp Karnare. 

Deze vrouw was als tiener, moeder 
geworden. Toen we kennis maakten, vroegen 
we haar, "Kun je lezen?" 

"Waarom zou ik moeten kunnen lezen?" 
antwoordde de jonge vrouw.

IGNAT IVANOV, President

"Als ik groot ben, 
wil ik advocaat worden!"

Slechts een paar kilometer van Karnare ligt het dorp 
Pevtsite. De situatie en sfeer in dit andere dorp in de 
Rozenvallei is heel anders. We werken nu zo'n tien jaar in 
Pevtsite, samen met de plaatselijke kerk. Zondagsschool, 
alfabetiseringslessen en studiebegeleiding bereiken 
praktisch alle kinderen in het dorp. 

"Als je groot bent, wat wil je dan worden?" vroegen we 
de jongste dochter van de predikant. "Advocaat!" zei het 
meisje met een glimlach van oor tot oor.
 Het raakt ons dat de realisatie van haar droom niet 
onmogelijk is!

Wanneer het werk soms moeilijk voelt hoeven we alleen maar
naar het stralende gezicht van dit meisje kijken. 

Haar ogen en glimlach weerspiegelen hoop, geloof en vertrouwen. 
We hebben samen een lange weg afgelegd om op dit punt te komen!



De moeder op de foto op de vorige 
pagina is hier ook afgebeeld. Ze brengt haar 
kinderen naar de gaarkeuken bij de kerk die 
we twee jaar geleden hebben opgericht.

De kinderen van het dorp krijgen 
kleding en we hebben ze geleerd 
om te bidden en te zingen.

de tienerzwangerschap, verbetering 
van het onderwijs en toename van 
de werkgelegenheid. Bovendien 
is het alcoholgebruik aanzienlijk 
gedaald, net als diefstal. De hygiëne 
is verbeterd en kinderen worden 
verzorgd. Wat is de reden hiervoor?

"In de kerk is de etnische achter-
grond van mensen, in tegenstel-
ling tot de samenleving, niet rele-

Onlangs publiceerde het tijdschrift 
Deutsche Welle een artikel met de 
titel "Hoe geloof verandert het leven 
verandert van Bulgaarse Roma." Het 
schrijft het volgende:

De afgelopen twintig jaar 
hebben evangelische kerken in de 
slumdorpen van Bulgarije gewerkt. 
Geschat wordt dat 60% van de 
protestanten in het land Roma zijn.

Kerken hebben de doelen bereikt 
die de overheid zonder succes heeft 
willen bereiken: vermindering van 

Zelfs door de seculiere pers wordt de vraag gesteld:

Waarom hebben kerken succes 
in Bulgaarse sloppenwijken, 
maar de regering niet?

vant", zegt Stefan Stefanov, een pas-
tor die door het tijdschrift wordt 
geïnterviewd. 

"De doelen van de kerk zijn niet 
politiek. Haar missie is om het 
leven van mensen te veranderen 
door de liefde van Christus. Deze 
missie brengt hoop en is superieur 
aan alle andere strategieën en 
systemen.

"Kerken hebben ook daadwerkelijk 
mensen in contact kunnen brengen 
die anders tegen elkaar zouden 
discrimineren. In de kerk interageren 
verschillende leeftijdsgroepen met 
elkaar, terwijl ze in de samenleving 
en in de werkomgeving over het 
algemeen niet samenwerken."

Mission Possible werkt sinds 1998 in 
de Bulgaarse sloppenwijken. 

We zijn getuige geweest van echte verandering en 
vernieuwing in het leven van duizenden mensen!

Er is veel gebeurd tussen 
deze twee foto's



Toen ik Bogdana voor het eerst 
ontmoette, was ze zwanger. Ze 
stond achter de omheining van 
de kerk in Pevtsite, onzeker of ze 
binnen welkom zou zijn. Natuurlijk 
nodigde ik haar uit bij mij en 
de andere vrouwen die aan het 
vergaderen waren.

Nu, een paar maanden later, 
bezoekt ze de kerk regelmatig. Ze 
vindt daar hulp, bemoediging en 
veiligheid. Ze gaat zitten en luistert 
aandachtig naar wat wordt verteld.

Deze 16-jarige moeder is analfa-
beet. Ze liep weg uit het huis van 
haar ouders om een beter leven te 
vinden, maar was teleurgesteld. Het 
is moeilijk om rond te komen. Haar 

man, de 18-jarige Yanko, heeft geen 
vaste baan. Ze delen een kleine 
kamer met de familie van Yanko's 
zus. Het heeft een lemen vloer en 
geen elektriciteit of water. Er zijn 
twee bedden. De wieg van de een 
maand oude baby hangt erboven. 
Een gescheurd gordijn probeert 
de kamer af te schermen voor de 
vliegen die overal zijn.

De babybox en andere hulp 
die we hadden meegebracht, 
beantwoordden aan een enorme 
behoefte.

Het leven is moeilijk, maar 
Bogdana vertrouwt erop dat zij 
en haar familie met God en haar 
kerkfamilie het kan verdragen.

Moeders die een babybox hebben 
gekregen, luisteren naar instructies in 
de kerk van deze Bulgaarse sloppenwijk. 
Bogdana staat vooraan met haar baby.

IRINA GRIGOROVA,  Bulgarije

"Kom binnen! Je bent welkom!"
Bogdana ontvangt een babybox en vindt de kerk

Mission Possible 
ondersteunt een 
gaarkeuken, 
leeslessen, 
vakantiekampen 
voor kinderen en 
instructie voor 
moeders in deze kerk.



Help Ons Helpen:
Bogdana ontvangt een babybox en vindt de kerk

Word een reguliere donor.
In dit werk helpt ook 
een klein bedrag.

Vertel een vriend(in) 
over dit werk. 
U kunt deze verhalen aan een 
vriend(in) geven of ons vragen 
een nieuwsbrief te sturen.

Koop een babybox 
voor een moeder.
De kosten voor één 
doos zijn € 50.
Het Baby Box-programma 
is ook actief in Rusland.

De een-kamer hut die Bogdana's familie 
deelt met familieleden heeft geen 
elektriciteit of stromend water. Eten wordt 
buiten bereid boven een houtkachel.



Het was een zonnige dag in de 
Rozenvallei, precies op het moment 
dat de rozen bloeiden. Aan de an-
dere kant van de vallei rees het Bal-
kangebergte op. Ik stond omringd 
door vervallen huisjes.

Dit dorp is vele jaren geleden 
naast de plaatselijke vuilnisbelt 
gesticht. Mensen kwamen hier om 
te zoeken naar spullen en iets eet-
baars onder het afval. Het hele veld 
is bezaaid met afval. Een paar paar-
den knabbelden aan het gras tus-
sen de vuilnis.

Het dorp was vol met kinderen. 
Velen van hen waren vies en droe-
gen vodden. De jongsten hadden 
bijna helemaal geen kleren aan. 

Eenieder van hen verlangt naar 
aandacht, dus heb ik ze overladen 
met vriendelijke woorden en knuf-
fels!

Een meisje van ongeveer 13 jaar 
oud stond op een afstand maar 
kwam naar ons toe. Vanwege een 
handicap kan ze niet praten, maar 
ze begrijpt wat anderen zeggen. 
Haar fel witte tanden schitterden 
toen ze me een warme, innemen-
de glimlach gaf. Ik omhelsde haar 
en leerde dat haar naam Maria was.

Later diezelfde dag was er een 
dienst in de dorpskerk. Maria kwam 
naast me zitten. We luisterden naar 
de aanbiddingsliederen gezongen 
door de jeugdgroep en toen sprak 

Een meisje dat niet kan praten

de voorganger. De sfeer was heel 
ontroerend.

Plots voelde ik Maria die tegen 
mijn arm tikte. Ik draaide me naar 
haar toe. Ze keek recht in mijn ogen. 
Ze maakte een gebaar alsof ze rook-
te en zwaaide toen met haar vinger. 

“Ik ga niet meer roken”, commu-
niceerde ze. Toen deed ze 
alsof ze uit een fles dronk 
en zwaaide opnieuw met 
haar vinger om te zeggen: 

«Ik zal ook stoppen met 
drinken!»

Ze kruiste haar vingers 
en legde ze tegen haar 
hart met tranen in haar 
ogen.

Irina Grigorova met de kinderen uit Pevtsite. Het meisje naast haar met de blauwe blouse is Maria.

Het evangelie en de hulp, 
gegeven aan kinderen 
in de Rozenvallei, 
veranderen levens in het 
midden van de armoede. 

Jongeren die opgroeien 
met de kerk en hun 
opleiding afmaken, 
hebben het potentieel 
om een ander leven te 
leiden dan hun ouders.

Zelfs zonder 
woorden 
begreep ik dat 
de boodschap 
die ze had 
gehoord haar 
hart had geraakt!

IRINA GRIGOROVA



De twaalf jaar oude Isus:

"Wanneer ik bid, doe ik 
het beter op school!"

We ontmoetten Isus voor het eerst twee jaar 
geleden bij het leveren van kleding aan het huis van 
zijn familie. Hij is de oudste van zeven kinderen. Hij 
heeft tijdens ons bezoek heel aandachtig naar ons 
gekeken en geluisterd.

Isus is anders dan de andere jongens in het dorp 
Karnare. Zijn kleding is altijd schoon en zijn haar is 
goed geknipt. Hij gaat alleen naar de kerk. Er zijn geen 
gelovigen in zijn familie, ook al hebben de kinderen 
een christelijke naam gekregen.

Ik stopte om met hem te praten buiten de kerk.
"In welke klas zit je?" – "Zesde."
"Wat is je favoriete les?" – "Rekenen maar de andere 

lessen ook. Ik vind het leuk om naar school te gaan."
"Waarom kom je naar de kerk?"
– "Ik heb in de Bijbel gelezen dat God kan helpen. 

Als ik naar de kerk kom en bid, helpt God me om het 
op school beter te doen!"

"Waar heb je een Bijbel ontvangen?"
  – "Hier in de kerk geven ze iedereen een Bijbel."

Daniela maakt foto's van Isus 
buiten de kerk in Karnare.

DANIELA ENCHEVA

Deze 12-jarige jongen is een 
voorbeeld van waarom we 
in de sloppenwijken willen 
werken!

Twee jaar geleden hadden 
de dorpelingen geen kennis 
van God. Nu is er een kerk 
waar kinderen en jongeren 
kunnen horen over Gods 
liefde en zorg!



Ons Dobromirka-centrum 
faciliteert niet alleen de kampen 
en seminars van Mission Possible, 
maar het is ook beschikbaar 
voor kerken om verschillende 
evenementen te houden. Het is 
het enige christelijke centrum 
in zijn soort in Bulgarije en is 
een grote zegen geweest. 

Wij wensen u 
een mooie en 

zonnige zomer!

De grote inspanning van dit jaar:

De langverwachte conferentiezaal bouwen 
in ons Bulgaarse activiteitencentrum

Vanwege de beperkte grootte van 
deze ruimte hebben we verzoeken 
afgewezen van mensen die graag 
naar onze kampen en evenementen 
willen komen.

De uitbreiding lost dit probleem 
op! Het centrum zal functioneler 
worden.

U kunt deel uitmaken van dit 
project door een gift met de 
vermelding «Dobromirka-gebouw» 
te doen. 

Veel dank aan iedereen die ons 
hierin al heeft gesteund! Uw hulp 
maakt dit mogelijk!

Tijdens de zomers organiseren we veel 
kinder- en jeugdkampen in Oost-Europa. 
In Bulgarije komt een groot percentage 
van de enthousiaste deelnemers naar de 
kampen vanuit de sloppenwijken.

Dit jaar hopen we ons activiteitencen-
trum in Dobromirka, Bulgarije uit te brei-
den. De uitbreiding zal bestaan uit een 
conferentiezaal en extra gastenkamers. 
We hebben hier jaren over gebeden.

De huidige algemene ruimte kan 
slechts zo’n ongeveer zestig mensen 
bevatten. Terwijl we twee keer zoveel 
slaapplaatsen hebben. De kinderen 
zitten vaak naast elkaar op de vloer. 

Mission Possible is een christelijke 
hulpverleningsorganisatie die zich 
richt op ondersteuning van kansar-
me kinderen en gezinnen in Albanië, 
Armenië,  Bulgarije, Oekraïne en Rus-
land.

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 
Bureau Fondsenwerving 
(CBF). 

Doneren is 
makkelijk en leuk! 
Met een Tikkie!


