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De Engelen 
komen eraan!
Lees hoe "de Engelen 
van Ichtiman" - een team 
van vrijwilligers in een 
Bulgaarse sloppenwijk 
– ondersteuning 
en blijdschap geeft 
aan gezinnen.



Rusland, begin jaren negentig. 
Als gevolg van de val van de Sov-

jet-Unie zijn er enorme sociaaleco-
nomische problemen. Moskou telt 
duizenden straatkinderen die rond 
proberen te komen met bedelen, ste-
len, overvallen en prostitutie. Mission 
Possible besluit om iets aan die grote 
nood te doen. 

Het begon allemaal met een straat-
patrouille. Dagelijks ging een team 
de straat op met thermoskannen 
soep. Bij metrostations kregen straat-
kinderen een maaltijd. Een keer in de 
week werden ze naar een badhuis 
gebracht.

Omwonenden vonden het maar 
niks zo’n bende straatkinderen 

voor hun deur en 
schakelden de politie in. 

Die dreigde met “Als we jullie 
hier nog een keer zien vinden 

we drugs in jullie auto….”

Het bracht verlichting in hun 
donkere bestaan maar loste hun 
problemen niet op. Daarom werd 

een opvangtehuis geopend. En 
later een rehabilitatie centrum voor 
opvang van de ouders. Want in bijna 
alle gevallen lag het probleem van 
het straatkind bij de ouders thuis.

Nu 25 jaar verder jaren is het 
werk enorm gegroeid.

Niet alleen in kwantiteit
maar ook in kwaliteit.

We zorgen niet alleen voor 
tijdelijke maar ook voor permanente 
oplossingen. Duizenden mensen 
hebben God leren kennen en zijn 
een nieuw leven begonnen.

Vandaag de dag zie je niet meer 
zoveel straatkinderen zoals 25 jaar 
geleden. Maar de problemen zijn 
er nog steeds. Vooral achter de 
voordeur.

Huiselijk geweld is een enorm 
probleem. Reden voor ons om 

ons meer en meer te richten op 
ondersteuning van het gezin.

In Rusland werken we nu ook in 
de Oeral en in Siberië. We hebben 

projecten in Albanië, Bulgarije, 
Oekraïne, Transnistrië, en sinds 
kort in Armenië. Er is nu veel 
samenwerking met lokale instanties 
zoals Sociale Zaken, Jeugdzorg en 
Kinderbescherming.

Geen dreigementen meer van de 
politie maar het tegenovergestelde. 

Zij brengen soms kinderen 
die slachtoffer zijn van huiselijk 

geweld naar onze opvang.

Mission Possible wordt door deze 
instanties als partnerorganisatie ge-
zien. Een erkenning en waardering 
voor ons werk. Net als de lokale on-
dersteuning in de vorm van goede-
ren, geld en vrijwilligers. Wist u dat 
meer dan 45% lokaal wordt ingeza-
meld! En dat ruim 450 lokale vrijwil-
ligers ons regelmatig belangeloos 
meehelpen!

God heeft ons werk rijk gezegend!

Van Dreigement naar 
Samenwerking

ALBERT DOKTER
Vice President Mission Possible,
Directeur Mission Possible Nederland

Onze eerste patrouille voor hulp aan straatkinderen begon in 
1995, vijfentwintig geleden. Wat is er sindsdien veranderd?

Al 25 jaar zijn we hetzelfde 
blijven doen:
Hulp en het evangelie brengen aan 
kinderen en gezinnen in nood.



Regular Bible club and sport activities 
for children disis families in Bogotol

Missie Possible heeft een 
revalidatiecentrum voor moeders en 
kinderen in de stad Asbest in de Oeral 
in Rusland. Het bestaat al twintig jaar. 
De laatste keer dat we daarheen gin-
gen, kwam een van de medewerkers, 
Tanya, ons voor de deur omhelzen. 

"Ik wil jullie gewoon bedanken en 
zeggen dat ik zonder jullie niet hier 
zou zijn!" zei ze met tranen in haar 
ogen.

Tanja kwam op 36-jarige leeftijd 
naar het centrum met haar zoon Si-
meon. Ze had problemen met drugs 
en vanwege constante angst waren 
haar zenuwen aangetast. Haar drugs-
verslaafde echtgenoot had gepro-
beerd haar te vermoorden. (Hij kreeg 
later een gevangenisstraf.)

Haar negenjarige zoon was ook to-
taal van streek. Vanwege de vreselij-
ke situatie in het gezin had hij zoveel 
mogelijk tijd buitenshuis op straat 

"Zonder Jou Zou Ik Hier Niet Zijn!" 

Simeon is al een 
hoofd groter dan 
zijn moeder.

doorgebracht.
In het opvangcentrum kalmeerde 

de jongen. Tanya werd christen en er-
voer een enorme levensverandering. 
Ze werd vrij van drugs en begon te 
helpen bij het werk.

Dit leidde tot een fulltime dienst-
verband. Tanya werkt nu als kok en 
leert de moeders in het centrum hoe 
ze voedsel moeten bereiden. Ze be-
heert ook onze opslag van humani-
taire hulp en organiseert de levering 
van hulpitems aan tientallen gezin-
nen.

Tanya heeft een cursus gevolgd 
en helpt nu hivpositieve moeders in 
ons centrum. Bovendien is deze ener-
gieke moeder het afgelopen najaar 
afgestudeerd als maatschappelijk 
werkster en heeft ze haar certificaat 
ontvangen!

Tanya, die ooit zelf hulp nodig 
had, helpt vandaag anderen!

By Mirjami Ivanov



De Engelen van Ihtiman
DANIELA ENCHEVA
Bulgarije

Een sloppenwijk naast een luxe golfbaan

De stad Ihtiman ligt op ruim 60 km van Sofia, 
de hoofdstad van Bulgarije. Het is een stad met 
contrasten. Een dunne muur scheidt de arme 
Romawijk van een golfbaan.

  Mission Possible biedt ondersteuning voor het 
voeden van arme gezinnen in deze buurt. Een 
team van vrijwilligers uit de kerk bezoekt gezinnen, 
brengt maaltijden en bidt voor de mensen.

Het team staat bekend onder de naam "Engelen 
van Ihtiman". Ze zijn boodschappers van God en 
dragen Zijn liefde en Woord van huis tot huis!



 Terwijl ze door de straten 
van Ihtiman lopen, zingen de 
teamleden. Ze hebben geen 
vleugels, maar ze lijken te vliegen, 
opgetild door de vreugde van het 
goede te doen in de naam van 
de Heer. Ze zingen over Jezus en 
dragen de hete, zware pan. In de 
huizen serveren ze soep aan de 
familieleden en praten en bidden 
met hen.

Eerder op dezelfde dag bereidden 
ze een grote pot bonen- en 
worstsoep voor de armste gezinnen 
in hun buurt.

Ze kiezen hen niet vanwege 
familiebanden of vriendschap 
- sommige van deze mensen 
hebben zich zelfs slecht naar hen 
toe gedragen ... maar nu zijn ze ziek, 
in nood, en de vrouwen van de kerk 
zijn gekomen om te dienen.

Ze bezochten een oudere man 
die doof is en eenzaam en erg ziek 

is. Ze bezochten een vrouw die 
huilde omdat haar 4-jarige zieke 
kleindochter vecht voor haar leven.

Ze bezochten de kleine Christina 
die hen een grote, warme glimlach 
gaf. Zij weet nog niet dat ze in 
vreselijke ellende leeft.

De kerk is jong, maar de mensen 
zijn, ondanks hun moeilijke leven, 
genereus en liefdevol. Ze willen de 
liefde van Christus delen met hun 
buren. Een kom met warm voedsel 
zal voor sommige mensen een 
reden zijn om de deur van hun huis 
voor het team te openen, en het 
gebed waarmee de "engelen" deze 
persoon zegenen, zal de deur van 
zijn of haar hart voor God openen.

De straten van de Roma-
wijk zijn modderig en vies,

maar ze brengen nu hoop 
omdat engelen op hen lopen. 

De engelen van Ihtiman.

De werkers van Mission Possible, Iva en 
Irina, brachten voedselvoorraden naar 
de "Engelen" en gingen met hen op pad.

Hier bidden ze voor een moeder die 
het risico loopt vroegtijdig te bevallen. 
Ze is voormalig moslim en hoorde het 
evangelie van de plaatselijke christenen, 
ging naar de kerk en gelooft nu in Jezus.

De achtjarige dochter Danche (rechts) 
was net uit het ziekenhuis gekomen na 
een zware longontsteking.



W verdeelden pakketten 
toiletartikelen in de sloppenwijken 
en brachten er ook een voor de fa-
milie van Donka. De jonge moeder 
was net aan het vegen voor haar 
deur. Ze probeert het huis binnen 
en buiten netjes te houden.

"Dit is een geschenk voor jou als 

een klein teken van Gods liefde en 
zorg", zeiden we. De moeder begon 
toen dankbaar te vertellen hoe haar 
familie Gods hulp en bescherming 
vele malen had ervaren. Het 
overleven van de zesjarige Maria 
uit levensbedreigende situaties was 
een getuigenis.

De Zesjarige Maria
– Zes keer nieuw leven ingeblazen!

IRINA GRIGOROVA, BULGARIJE

"Het kind is gestopt met ademen 
en heeft zes keer levenloos in mijn 
armen gelegen, en elke keer heeft 
God haar teruggebracht!" Zei 
Donka met tranen.

Op tweejarige leeftijd werd 
Maria ziek van ernstige astma. De 
medicijnen waren duur en ook te 
sterk. Toen ze astma-aanvallen had, 
stopte ze met ademhalen en soms 
hielp de astmapomp niet. Haar 
moeder droeg haar zo snel als ze 
kon naar de kerk. Daar werd voor 
het kind gebeden en zij begon te 
ademen.

Nu heeft het gezin een nieuwe 
reden tot bezorgdheid. De vier 
maanden oude babyjongen Todor, 
voor wie we eerder een babybox 
brachten, heeft een hartprobleem.

Enkele oudere vrouwen in het 
dorp waren gekomen en hadden 
een "goed oog" -amulet op de hand 
van het kind gelegd om gezondheid 
te brengen. We hebben Donka 
verteld dat dergelijke amuletten 
bijgelovig zijn en niet mogen 
worden gebruikt door christenen. 
De moeder nam het meteen van de 
hand van de baby en zei: "Ik gooi 
het weg! Wij geloven en vertrouwen 
alleen in Jezus! Zonder God kunnen 
we niet leven. Hij zal ons gebed 
horen en in alles helpen!”

Donka met baby Todor 
en de zesjarige Maria. 
Links is Irina die het 
verhaal schreef.



Roumen Ivanov, de leider van Mission Possible 
Bulgarije, overhandigt een BabyBox aan 
Donka voor de kleine Todor. De kerk op de 
achtergrond is een belangrijke plaats voor 
het gezin. Het werd opgericht als gevolg van 
onze BabyBox-programma in dit dorp.



Het jaar 2019 in cijfers
   Hier is een overzicht van het aantal mensen dat 

we het afgelopen jaar hebben kunnen helpen.

Mission Possible heeft 66 lokale medewerkers 
en meer dan 450 vrijwilligers in Rusland, 

Bulgarije, Albanië, Armenië en Transnistrië.
Hartelijk dank voor het mogelijk maken voor 

onze teams om deze mensen te bereiken!

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie 
die zich richt op ondersteuning van kansarme kinderen en ge-
zinnen in Albanië, Armenië,  Bulgarije, Oekraïne en Rusland.

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

Doneren is makkelijk en leuk! 
Met een Tikkie!

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). 

212
KINDEREN IN OPVANGHUIZEN

We hebben zes opvanghuizen waar 
kinderen uit zeer moeilijke omstandigheden 
voor korte en lange tijd kunnen verblijven.

We organiseren wekelijkse activiteiten 
en zomerkampen voor kinderen 
van arme gezinnen.

1200
KINDEREN IN KAMPEN EN BIJBELCLUBS

We geven de gezinnen materiële hulp
en mentale en spirituele 
ondersteuning. 470 van deze families 
kregen regelmatig hulp.

1194
KINDEREN IN GEZINNEN DIE 
REGELMATIG HULP HEBBEN ONTVANGEN

Kinderen in het Bulgaars sloppenwijken 
en in sommige van de Bijbel clubs krijgen 
een dagelijkse maaltijd, kleding en lessen 
in alfabetisering als dat nodig is.

427
KINDEREN IN SOEPKEUKENS

Moeders in moeilijke leefsituatie 
ontvangen een pakket met baby kleding 
en andere items, evenals instructies en 
mentale en geestelijke steun

863
MOEDERS DIE EEN BABYBOX 
HEBBEN ONTVANGEN

Moeders die lijden aan de gevolgen van 
drugsmisbruik of het slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld, krijgen een veilige plek 
om te wonen en andere hulp voor hen 
en hun kinderen.

86
MOEDERS IN OPVANGHUIZEN


