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Waar is 
zij nu?
In dit nummer leest u 
over enkele kinderen en 
moeders die we hebben 
geholpen en hoe het 
jaren later met hen gaat.



Hulp gegeven op het juiste 
moment kan iemands 
hele leven veranderen!

Ons opvanghuis in Jekaterinenburg 
was nog in aanbouw in 2009 toen de 
eerste bewoners er kwamen wonen. 
Zhanna, een zwangere tiener die 
onze straatpatrouille had geholpen, 
ging daar wonen. Kleine Daniel werd 
kort daarna geboren.

Zhanna had in kelders gewoond 
met andere straatjongeren. Zowel zij 
als de vader van Daniel gebruikten 
drugs, maar desondanks werd Daniel 
gezond geboren.
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Een selfie met Sasha

"En hier treedt 
Daniel op in 
de kerk."

dronk, had geen werk en haar hele 
leven stond op zijn kop. Daarom 
moest Sasha bij haar oma wonen.

De moeder van Sasha ging met 
ons mee naar de kerk. Ze bezocht 
Sasha regelmatig in het opvang-
huis. We regelden voor haar officiële 
documenten en vonden een baan 
voor haar. Met de hulp van kerkle-
den die meubels schonken, hebben 
we haar appartement gerenoveerd 
en ingericht.

En in 2015 keerde 
Sasha terug naar haar 
moeder! 

Een van onze vrijwil-
ligers nam de verant-
woordelijkheid op zich 
om contact te houden 
met het gezin.

Hoe gaat het met Sas-
ha vandaag? Zowel zij als 
haar moeder maken het 
goed!

Sasha wilde altijd graag op de fo-
to. Ik heb haar vaak bezocht in het 
opvangcentrum van Jekaterinaburg 
en zes jaar geleden heb ik de 
omslagfoto op de vensterbank van 
de speelkamer genomen.

Twee jaar voorafgaand aan die fo-
to had de politie de toen zesjarige 
Sasha in shock naar ons huis 
gebracht. Haar alcoholische oma, 
waar Sasha woonde, had net haar 
partner neergestoken en Sasha was 
getuige van het hele gebeuren.

Aanvankelijk was het kleine meis-
je zo bang dat ze zich verborg als ze 
maar frisdrankflessen op de tafel zag 
staan in onze eetkamer, bang dat er 
weer een wodka-drinkfeest zou zijn. 
Beetje bij beetje kalmeerde het kind 
en werd vrolijk en extravert. Ze ging 
naar school, volgde pianolessen en 
deed het goed.

We zijn ook begonnen met het 
helpen van de moeder van Sasha. Ze 

Waar Is Sasha Nu?



Pasgeboren Daniel met moeder 
Zhanna in het opvanghuis in 2009

"En hier treedt 
Daniel op in 
de kerk."

Zhanna en Daniel woonden in ons opvanghuis 
en de vader ging naar een christelijk revalidatie-
centrum. Het leven van het jonge gezin ging in de 
goede richting. We hebben allemaal Daniels eer-
ste verjaardag met blijdschap gevierd.

Maar toen verlieten beide ouders het kind en 
keerden terug naar hun vroegere manier van leven. 
Niet lang daarna ontving onze straatpatrouille 
triest nieuws: Zhanna was overleden.

Daniel bleef bij ons in het opvanghuis. Het gezin 
van een pastor met twee kinderen uit een andere 
stad hoorde over de kleine jongen en adopteerde 
hem. 

"Het is moeilijk om troost te vinden en iets 
positiefs te zien in een situatie waarin we na jaren 
werken een kind afstaan die ons zo dierbaar was 
geworden", zei Andrey Ivanov, de vader van het 
opvanghuis.

"Maar zelfs in deze trieste situatie zagen we iets 
goeds toen de adoptievader van Daniel ons nieuwe 
foto's van de familie per telefoon stuurde, met de 
titel:" Hier zijn de meisjes en Daniel nu. " Ze zijn 
gegroeid! En hier treedt Daniel op in de kerk!"

Het leven van Zhanna eindigde vroeg en op een 
trieste manier, maar haar kind heeft alles wat hij 
nodig heeft en groeit op in een veilige en gelukkige 
omgeving met zijn nieuwe christelijke familie.

Kleine Daniel had een heel 
moeilijk begin, maar zijn toekomst 
ziet er rooskleurig uit



Dertien jaar geleden woonde 
Julia in pijptunnels.

Toen Julia's moeder stierf, werden haar 
drie kinderen in een weeshuis geplaatst. 
Maar het duurde niet lang totdat Julia 
wegliep en op straat ging leven.

Nu lijken die jaren op straat een 
onvoorstelbare nachtmerrie.

Julia probeerde met alle middelen 
in leven te blijven. Het jonge meisje 
werd het slachtoffer van voortdurend 
misbruik en werd meerdere keren zwaar 
geslagen. Onze straatpatrouille bracht 
haar regelmatig naar het ziekenhuis, maar 
bij herstel moest ze terugkeren naar de 
straat - ze kon nergens anders heen. In 

Het is moeilijk om zonder 
tranen alles te herinneren wat Julia 
en Katya moesten ervaren tijdens 
het leven op straat. Maar als we 
ze vandaag bekijken, vullen onze 
ogen zich met tranen van vreugde! 

Beide jonge vrouwen komen 
vaak met hun kinderen om ons 
opvanghuis te bezoeken. 

Ze hebben een levend geloof en 
God is hun toevlucht en kracht.

Daarom zijn hun harten vrij van 
hardheid en bitterheid. Beide zijn 
open en gelukkig en houden van 
anderen. Ze hebben geen woede, 
cynisme of zelfmedelijden en 
ze willen geen medelijden van 
anderen.

Ze zijn oprecht in staat geweest 
om te breken met het verleden en 
een nieuw en ander leven gestart 
met God!

De nachtmerrie van Julia en Katya is voorbij!

die tijd hadden we geen opvanghuis. We 
hebben haar twee jaar zo goed als het kon 
ondersteund.

Toen ons opvanghuis opende kwam 
Julia direct bij ons wonen. Ze was toen 
zestien. Natasha, de moeder van het 
huis, merkte meteen dat ze zwanger was. 
Julia zelf besefte het niet eens. Ze is later 
bevallen van de kleine Vera.  

Julia ging met ons naar de kerk en zij en 
Vera woonden vier jaar in ons opvanghuis.

Julia is vandaag gelukkig getrouwd 
en kreeg nog twee kinderen. Haar man 
zorgt goed voor zijn gezin. Hun kinderen 
hebben een heel ander leven dan wat 
Julia en haar broers en zussen moesten 
meemaken!

Julia in 2007 Julia vandaag

De auteur, Tanya Savos, in het 
opvangcentrum van Jekaterinenburg 
met Julia en de kleine Vera



Katya in 2006

Katya vandaag

Katya heeft vele jaren 
met haar zus en moeder 
in een kelder gewoond.

De alcoholische moeder prosti-
tueerde haar dochters bij mannen 
sinds ze dertien waren. Toen Katya 
zestien was stierf hun moeder aan 
levercirrose. Op dat moment kwa-
men de beide zussen in contact met 
onze straatpatrouille.

Katya en haar zus Tanya kwamen 
regelmatig naar onze dagopvang 
waar we maaltijden serveerden 
en een christelijk programma voor 
straatjongeren organiseerden. 
Tanya was de eerste die tot geloof 
kwam, maar ze werd onmiddellijk 
geminacht door de anderen die met 
haar op straat leefden: 

"Je denkt dat je nu heilig bent, 
maar je bent in vuilnis geboren en 

zal in vuilnis sterven!" 
Tanya bezweek voor de druk en 

de verleiding en hing zichzelf op.
Deze tragische gebeurtenis 

schokte Katya diep, die zwanger 
was van haar eerste kind. De baby 
werd kort daarna geboren. De 
moeder van de vader van de baby 
stemde ermee in om het jonge 
gezin bij haar in een kamer te laten 
wonen.

Een ander kind werd toen 
geboren en Katya probeerde voor 
hen te zorgen onder erg moeilijke 
omstandigheden. Het drinken van 
de vader maakte het leven echter 
onhoudbaar en Katya nam de 
kinderen mee en vertrok.

Gedurende al die tijd hadden we 
contact met Katya en haar kinde-
ren. En ze kwamen in ons opvang-
huis wonen. We zorgden voor hen 

en regelden voor haar officiële 
documenten zodat ze kinderbijslag 
ontving voor de kinderen.

Een zeer grote behoefte van het 
gezin was eigen woonruimte en 
God beantwoordde dat gebeds-
verzoek diezelfde lente!

Katya kreeg een overheidstoe-
slag voor twee kinderen voor ei-
gen huisvesting. Bovendien ont-
vingen we speciaal voor hen onver-
wachts een financiële donatie van 
iemand. Met deze fondsen kon Ka-
tya een eenkamerappartement ko-
pen. Nu hebben zij en de kinderen 
een klein eigen huis!



Links staat Rosa. Naast 
haar staat Daniela, de 
auteur van het verhaal, 
en moeders die een Baby 
Box hebben ontvangen.

Een aardappeltuin voor een hut
Een verhaal over een verachte vrouw die een hulp 
werd voor moeders in haar sloppenwijk

DANIELA ENCHEVA, Bulgaria



Rosa is een 34-jarige moeder 
van vijf uit een sloppenwijk. Ze 
woont met haar man en kinderen in 
een vervallen hut, maar ze hebben 
in ieder geval wel een dak boven 
hun hoofd!

De familie heeft een aardappeltuin 
– de enige in het dorp! Misschien 
vraag je je af waarom dit indruk 
op me maakt. Door de bewoners 
van deze sloppenwijken worden 
meestal niet geteeld; ze proberen 
slechts per dag te overleven. 
Maar tuinieren toont hoop voor 
de toekomst, dus die aardappels 
symboliseren verandering in het 
leven van Rosa!

Ik ontmoette Rosa zeven jaar 
geleden voor het eerst. Ons team 
bezocht de kerk in haar dorp. Een 
onverzorgde vrouw kwam naar 
de deur met een baby van zes 
maanden oud en vroeg om hulp. 
Beide waren bedekt met vuil en 
hadden de haren verward. Het kind 
was lusteloos en had koorts. 

Daar in de deuropening begon 
Rosa haar verhaal te vertellen, 
Gehaast, in fragmenten, schichtig, 
alsof ze verwachtte dat iemand 
haar zou slaan. Haar ogen waren 
vol pijn en angst.

Terwijl ik naar Rosa luisterde, 
begonnen de stukjes van haar 
ellendige verhaal samen te vallen. 
Ze had haar brood verdiend als 
prostituee op de hoofdweg. Daarna 
verhuisde ze naar dit dorp om bij 
een man te wonen. Ze hadden een 
kind, maar toen het gezin geen geld 
meer had, ging Rosa terug naar de 

prostitutie.
Haar man zette haar en hun baby 

uit huis. Ze kon nergens heen. 
Niemand zou de deur openen 
voor een vrouw als zij. Zij en haar 
baby sliepen buiten op de stoffige 
grond tussen de vervallen huisjes. 
Rosa had haar baby borstvoeding 
gegeven, maar toen nam haar 
melkvoorraad af en de baby huilde 
van honger.

Deze wanhopige moeder 
overwon haar angst om bij de 
kerk in het dorp aan te kloppen 
voor hulp. We gaven haar eten en 
kleding en baden voor haar en de 
zieke baby. De vrouwen van de kerk 
beloofden hen te beschermen en 
goed voor hen te zorgen.

Rosa vond een man in het dorp 
en kreeg nog vier kinderen. De 
vrouwen in de kerk bleven haar 
helpen en leerden haar bidden en 
voor haar gezin zorgen.

Twee jaar geleden 
ontving Rosa een van 

onze eerste babyboxen. 
Vandaag moedigt en 

instrueert zij zelf jonge 
15- en 16-jarige moeders 

aan! Ze voelen zich tot 
haar aangetrokken. Rosa 
vertelt iedereen wat God 

in haar leven heeft gedaan 
en brengt haar nieuwe 

kennissen naar de kerk.

In juni hebben we het dorp van 
Rosa bezocht. Ze nodigde ons en 

Herinner je je deze foto 
uit onze nieuwsbrief van 
2017-3? We brachten een 
babybox naar het huis van 
Rosa waar de omstandigheden erg somber 
waren en de kinderen hun eten van de vloer 
aten. Hoe gaat het met Rosa vandaag?

een moeder met een kleine baby 
uit bij haar thuis. We gaven de 
andere moeder een babybox en 
baden voor haar, net zoals we jaren 
geleden met Rosa op dezelfde plek 
hadden gedaan. (Zie afbeelding op 
achteromslag).

Het leven van Rosa en haar 
familie is verre van eenvoudig. 
Er is geen stromend water of 
toilet in hun huis. Maar hun huis 
is nu schoon en heeft behang en 
een nieuw tapijt. De namen van 
drie kinderen spreken voor zich: 
Bozhidar ("geschenk van God"), 
Bogomila ("liefde van God") en 
Nadezhda ("hoop"). Er is nu echt 
hoop in dit huis - en aardappelen!



Mission Possible in Actie!  
Zaterdag 14 september hoopt 

onze directeur, Bert Dokter, mee te 
gaan doen met de 10x10km estafette 
tijdens de RUN van Winschoten. Met 
als doel aandacht te vragen en geld in 
te zamelen voor het Babybox project 
van Mission Possible.

In het BabyBox project worden 
moeders in Rusland samen met hun 
kinderen opgevangen en begeleidt 
en leren ze hun problemen te 
overwinnen. In Bulgarije richt het 
Babybox project zich vooral op 
Roma-meiden.

De dozen bevatten niet alleen 
spullen voor de baby zoals luiers, 
lotions, schaar, haarborstels), 
baby speelgoed en kleding maar 
educatief materiaal voor de 
moeder. Voorlichting en training 
zijn een belangrijk onderdeel van 
het project! De totale kosten voor 
een doos inclusief de bezorging, 
de voorlichting en de zorg voor 
moeder en baby bedragen € 50.

Help ons mee zodat Mission 
Possible dit belangrijke werk 
kan blijven doen! Voor meer 
informatie klik hier of ga naar 
missionpossible.nl

Ons doel met deze actie is 
om 100 BabyBox dozen in te 
zamelen!

Mission Possible is een christelijke hulp-
verleningsorganisatie die zich richt op on-
dersteuning van kansarme kinderen en 
gezinnen in Albanië, Armenië,  Bulgarije, 
Oekraïne 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 Go-
ed Doel laat zien dat Stich-
ting Mission Possible zich 
houdt aan de regels die gel-
den voor erkenning door het 
onafhankelijke Centraal Bu-
reau Fondsenwerving (CBF). 

Doneren is 
makkelijk en leuk! 
Met een Tikkie!

Het resultaat 
van ons 

gezamenlijke werk: 
Hulp en het Evangelie 

veranderen het 
leven van kinderen 

en gezinnen!

https://www.missionpossible.nl/actie/1309
https://www.missionpossible.nl/

