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Daniela Encheva en Emilia 
Hristova, van ons team in 
Bulgarije, bezoeken vaak 
sloppenwijken om hulp 
te bieden aan gezinnen.

Er zijn dingen die we 
kunnen beïnvloeden!

Nieuwe serie:
Ontmoet de medewerkers 
van Mission Possible



Het beroemde “Gebed om Kalmte” zegt:

God, schenk me kalmte om te 
aanvaarden wat ik niet kan 

veranderen, moed om te veranderen 
wat ik wel kan veranderen, en wijsheid 

om het verschil hiertussen te zien.”

Er zijn dingen waar we weinig contro-
le over hebben, of die tientallen jaren no-
dig hebben om te veranderen. Met som-
mige dingen moeten we leven, of we ze 
nu leuk vinden of niet. Tegelijkertijd zijn er 
veel dingen die we kunnen beïnvloeden.

Er zijn mensen voor wie u en ik direct 
cruciale hulp kunnen bieden.

Terwijl ik dit schrijf, brengt ons Bulgaar-
se team voedselpakketten, kleding en 
schoenen naar een sloppenwijk. Gezinnen 
verkeren in rampzalige situaties door de 
pandemie. Sommige kinderen lopen mid-
den in de winter op blote voeten buiten, 
met alleen lompen om hun voeten te be-
schermen.

We kunnen verschil maken in het leven 
van deze en vele andere wanhopige men-
sen!

Hiernaast vindt u de belangrijkste cij-
fers van onze activiteiten in 2020. Hartelijk 
dank voor uw deelname aan het beïnvloe-
den van het leven van mensen.

Laten we ons concentreren op die din-
gen die we kunnen veranderen, en God 
om wijsheid en hulp vragen om te doen 
wat mogelijk is – zowel in ons eigen leven 
als op het zendingsveld.

IGNAT IVANOV, President

De hulp aan gezinnen is vorig jaar aanzienlijk toegenomen

In vergelijking met het jaar 2019 bereikten onze teams 1.300 meer gezinnen. 
Naast het reguliere gezinswerk waren er noodcampagnes om gezinnen, 
ouderen en zieken die getroffen waren door de pandemie te helpen.

45 nieuwe vrijwilligers hielpen bij de verdeling van de hulp. Er waren in 
totaal 71 medewerkers en 425 vrijwilligers actief in het werk van Mission 
Possible wereldwijd (zie kaart op laatste pagina).

Gezinnen krijgen materiële, emotionele en geestelijke hulp. In deze 
gezinnen worden 9200 kinderen geholpen. Dit jaar werd crisishulp ver-
leend aan honderden nieuwe gezinnen.

Kinderen en ouders uit arme gezinnen krijgen onderwijs, 
voorlichting en begeleiding.

Kampen en clubs zagen er dit jaar anders uit omdat door de 
maatregelen gebruik werd gemaakt van online platforms. 
Gelukkig waren we nog steeds in staat om samen te komen en 
om impact te maken in deze jonge levens.

Arme moeders krijgen een doos met babykleertjes en 
benodigdheden. Onderwijs en geestelijke ondersteuning 
maken deel uit van het Baby Box Project. Op basis van 
beschikbaarheid, worden er ook gezinsboxen uitgedeeld.

Naast de reguliere gezondheidszorg die we bieden, regelden onze 
teams speciale medische zorg voor kinderen en jongeren die het 
nodig hadden en hielpen ze 420 hiv-patiënten tijdens de pandemie.

We hebben zes opvanghuizen waar kinderen die in zeer 
moeilijke situaties leven, onderdak, hoop, liefde en een 
thuis kunnen vinden. 63  moeders voegden zich bij hun 
kinderen in deze opvanghuizen om te genezen van 
huiselijk geweld of drugsverslaving.
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dingen die we 
kunnen beïnvloeden



werk uit te breiden. Mocht u meer in-
formatie over maandelijks ondersteu-
nen willen, neemt u dan contact op.

 Samen met u waren we in staat om 
te werken en te dienen en om zelfs 
tijdens het pandemiejaar veel nieuwe 
gezinnen te bereiken! 

Hartelijk dank voor uw steun!

   

In landen waar we actief zijn, 
zamelen onze teams hulp in

In 2020 hebben we ruim € 420.000 
verzonden aan landen waar we actief 
zijn. € 30.000 was voor noodhulp door 
de pandemie. Daarnaast zamelden on-
ze teams ter plaatse hulpgoederen en 
fondsen in. Als een gezin bijvoorbeeld 
een fornuis nodig heeft, wordt er in de 
kerken en op sociale media een oproep 
verspreid om dit te vinden.

In de afgelopen jaren hebben onze 
lokale teams ongeveer hetzelfde be-
drag opgehaald als wat ze ontvingen 
van Mission Possible uit het Westen. 
Daardoor wordt bijna de helft van het 
projectbudget betaald met lokale mid-

delen. Het afgelopen jaar was de lo-
kale fondsenwerving door de corona 
helaas een vijfde lager

Wilt u overwegen om een 
maandelijkse donateur te worden 
om ons werk te helpen groeien?

De loyaliteit van onze supporters 
is één van de geheimen van het on-
derhouden van zo'n brede bedie-
ning met een vrij klein aantal dona-
teurs. Veel donateurs zijn vaste dona-
teurs en zijn in de loop der jaren met 
ons vertrouwd geraakt. Daar zijn we 
dankbaar voor. 

Maandelijkse ondersteuning geeft 
ons de zekerheid die nodig is om het 

Mission Possible is sinds enkele ja-
ren betrokken bij christelijke kinder-
dagverblijven in Armenië, met name 
in de stad Ijevan en in het betwiste 
gebied Artsakh, ook wel Nagorno-Ka-
rabach genoemd.

Onze betrokkenheid bij Armenië 
groeit. In september 2020 brak er 
oorlog uit tussen Armenië en Azer-
beidzjan over het omstreden gebied. 
Er zijn duizenden slachtoffers en ook 
duizenden vluchtelingen. Velen van 
hen kunnen niet naar huis terugke-
ren. Hele gebieden zijn verwoest en 
verlaten. Deze gezinnen gaan een 
koude winter tegemoet op tijdelijke 
woonplaatsen.

Mission Possible voorziet hen van 
hulppakketten: kleding, dekens, 
voedsel, medicijnen, schoolspullen 
en brandhout. We hebben giften ont-

vangen voor ongeveer 150 gezinnen 
voor een periode van een jaar.

Deze tijd van nood voor de vluch-
telingen bieden kansen in de bedie-
ning. Kansen om het Evangelie te de-
len. Daarom gaan we meer focus leg-
gen op het werk in Armenië. Armenië 
past goed bij Mission Possible. Het is 
een voormalig Sovjetland, net als de 
andere landen waar we werken. Be-
gin jaren negentig verspreidden we 
onze Bijbelcursus in Armenië. Dit jaar 
hopen we te starten met een kinder-
dagverblijf in de stad Berd.

 Ondertussen heeft het werk in 
Transnistrië, Moldavië, dat Mission 
Possible al vijf jaar ondersteunt, vol-
doende lokale middelen opgeleverd 
voor kinderevangelisatie en kampen. 
We zullen daar waar nodig bij specia-
le projecten betrokken zijn.

Projecten in Armenië'Kunnen we ooit terug naar huis?'

Hulp bieden aan een 
vluchtelingengezin 
in Armenië



Al bijna een jaar leven we allemaal in 
uitzonderlijke omstandigheden. We heb-
ben geleerd om dingen als "liefde, goed-
heid, opoffering" steeds meer te waarde-
ren. Mensen beseffen dat ze God nodig 
hebben – de onuitputtelijke bron van de-
ze waarden.

Ons werk voor kinderen en gezinnen 
is tijdens de pandemie gegroeid. Dit is 
niet alleen vanwege de toegenomen be-
hoeften waaraan moet worden voldaan, 
maar ook vanwege het groeiende verlan-
gen van mensen om te helpen. Naast de 
virale epidemie die grote schade aanricht 
en wanhoop brengt, is er een "epidemie" 
van goed doen en helpen!

“Een Epidemie van Helpen”
Met het leed dat door de epidemie is veroorzaakt, is het 
verlangen van mensen om te helpen ook toegenomen.

ANDREY IVANOV
JEKATERINABURG, RUSLAND

Er zijn dingen die 
we kunnen 

beïnvloeden!
Dit gezin is daar een 

levend voorbeeld van.

Andrey bracht voedsel voor  Katya 
en kinderen terwijl de vader onder 
tuberculosebehandeling was.

Een prachtig verhaal over 
de levensverandering van 
een wanhopige familie

Drie jaar geleden ontmoetten 
we het gezin van Katya en 
Alexander. Hun situatie was wan-
hopig: Alexander gebruikte drugs 
en leed aan tuberculose. Re mid-
den van dit alles waren drie jon-
ge kinderen. Het huis van het ge-
zin – een kleine kamer en keuken 
aan de rand van de stad – viel in 
handen van oneerlijke makelaars.

Ons team is begonnen met bo-
ren in deze berg van problemen. 
We lieten de stadsnotaris de op-
dracht annuleren om het appar-
tement van dit gezin te verko-
pen, omdat deze was verkregen 
onder bedreiging. De officiële 
documenten van de vader wer-
den geregeld en hij werd opge-
nomen in een tuberculosezieken-
huis. Ons team begon regelmatig 
voedsel en andere benodigdhe-
den naar Katya en de kinderen te 
brengen. We regelden gezond-
heidszorg voor hen, hielpen het 
oudste kind in de eerste klas en 
vonden een kleuterschool voor 
de allerkleinsten.

Twee sleutelfiguren komen on-
verwachts het podium op

Op dat moment kwam Kostya, 
een jongere die was opgegroeid in 
een weeshuis, drie maanden in ons 
opvanghuis wonen. Hij was toege-
laten tot een vakschool, maar had 
nog geen plaats op het internaat 
gekregen. Zijn oudere broer Arty-
om bezocht hem vaak in ons op-
vanghuis en bedankte ons altijd 
hartelijk voor de hulp. 

Toen verhuisde Kostya naar het 
internaat. Op dat moment wisten 
we niet dat we de broers weer zou-
den ontmoeten.

Terug naar Katya’s familie: Na een 
jaar behandeling keerde de vader 
volledig gezond en zonder drugs 
naar huis terug! Ondertussen had-
den we voor hen een appartement 
met een extra kamer gevonden. Het 
was in een slechte staat, maar nog 
altijd beter dan hun vorige woning.



Een complete renovatie van 
de gezinswoning als cadeau 
van een team vrijwilligers!

Vorig jaar in de zomer kwam Arty-
om (de broer van Kostya die in on-
ze opvang had verbleven) onver-
wachts bij ons op bezoek. Hij en zijn 
bouwvrienden wilden een woning 
renoveren van een behoeftige fami-
lie die wij kenden en waar wij voor 
zorgden. De nood van Katya en Al-
exander was het meest dringend.

Het team begon in augustus met 
het project van meerder maan-
den. Het appartement werd hele-
maal gerenoveerd! Tijdens het werk 
woonde het gezin bij familie bui-
ten de stad.

– ‘Ik was zo opgewonden en 
nieuwsgierig!’ zei Katya. – ‘Ze lie-
ten ons niet zien wat er in ons huis 

allemaal werd verbouwd!’
Alle benodigdheden zijn ge-

schonken door bedrijven en parti-
culieren die iets goeds wilden doen, 
zelfs de schilderijen aan de muren 
en het eten in de koelkast werden 
gedoneerd.

– ‘We wilden voor ons renovatie-
project een gezin dat echt in nood 
zat. We wilden er ook zeker van zijn 
dat het gezin niet verslaafd was en 
deze hulp op prijs zou stellen en 
dat de kinderen in dit huis geliefd 
en verzorgd worden’ zei de project-
leider van het renovatieteam. Dit is 
goed gelukt.

Oh de vreugde!

Op oudejaarsavond werden Ka-
tya en Alexander en hun drie kin-
deren naar hun grondig verander-

de huis gebracht! Ze konden hun 
ogen nauwelijks geloven!

– ‘De keuken van mijn dromen!’ 
riep Katja met tranen uit.

Lokale tv-verslaggevers waren 
aanwezig met hun camera’s en in-
terviewden de familie: ‘Waarom 
denk je dat jouw gezin voor dit pro-
ject is uitgekozen?’

Katya antwoordde met een stem 
vol zekerheid:

– ‘Het was God! Hij beantwoord-
de onze gebeden! Ik ben Hem en 
iedereen dankbaar met heel mijn 
hart!’

Zoals in een tv-serie!

Heb je wel eens een tv-serie gezien waar-
in het huis van een gezin in crisis wordt ge-
renoveerd en ingericht terwijl het gezin tij-
delijk ergens anders verblijft? Je kunt bij-
na niet met droge ogen toekijken hoe het 
gezin dan naar hun vernieuwde huis wordt 
gebracht en hoe ze overweldigd worden 
door vreugde en verbazing!

Drie jaar lang hielp ons team van de op-
vang een gezin van drie kinderen die ge-
teisterd werd door drugs en ziekte en in 
een armoedig appartement woonde. De 
ziekte en het drugsmisbruik werden versla-
gen en het gezin begon een nieuw leven. 
Een groep lokale vrijwilligers renoveerde 
de woning met gedoneerde spullen – net 
als in een tv-serie! Er was zelfs een crew van 
de lokale tv om het te filmen.

God is de bron 
van goedheid en liefde.
Hij heeft een "epidemie van helpen" 
in gang gezet 
en begeleidt mensen om mensen 
in nood te zien en te helpen.



Een haven van hopeloosheid

Sliven is een grote stad, met een 
grote Roma-buurt genaamd ‘Hoop’. 
Een vreemde naam voor een slop-
penwijk waar 77.000 mensen leven 
te midden van ellende, analfabe-
tisme, honger, hepatitis en schurft. 
Hier kom je zelden iemand van bo-
ven de zestig tegen ...

We bezochten een kerk in deze 
buurt om babyboxen uit te delen 
en het Evangelie te verkondigen. 
We moesten onze twee busjes aan 
de rand van de sloppenwijk par-
keren omdat er zoveel rotzooi op 
straat lag dat we er niet konden rij-
den. We hebben de dozen op een 
paard en wagen geladen.

Op weg naar de kerk zagen we de 
realiteit van deze buurt met onze 
eigen ogen. Het was hartverscheu-
rend te bedenken dat pasgeboren 

Een sloppenwijk 
genaamd "Hoop"

kinderen in deze omgeving zul-
len worden opgevoed. Vaders zijn 
werkloos, sommigen halen plastic 
uit de prullenbak en verdienen wat 
geld door het naar het recycling-
centrum te brengen. Sommigen 
hebben het opgegeven en leven 
van kleine overheidsuitkeringen.

Een oase in de 
sloppenwijk – de kerk

Toen we de kerk binnenkwamen, 
was het alsof we naar een andere 
wereld waren gekomen. Het was 
helder, schoon en warm binnen. 
Tientallen moeders met hun kinde-
ren stonden ons al op te wachten.
Vijftig moeders die een baby had-
den of in verwachting waren, waren 
uitgenodigd! De jonge dominee Se-
mo en zijn vrouw hadden er alles 
aan gedaan om ervoor te zorgen 

dat alle moeders zich warm, wel-
kom en comfortabel zouden voe-
len.

Aan de hand van een thema les 
deelde ik het goede nieuws over 
Jezus, stelde de babyboxprogram-
ma voor en vertelde de dames hoe 
andere moeders liefdevol deze do-
zen hebben voorbereid die nu hun 
weg hiernaartoe hadden gevon-
den. De moeders waren erg blij en 
aanvaardden dankbaar ook de ge-
beden voor hun gezin.

Het babybox-evenement heeft 
veel bereikt

De pastor belde me daarna en 
vertelde me dat na dit evenement 
vier moeders Jezus als hun Redder 
hadden aangenomen. Daar zijn we 
als Mission Possible, samen met de 
pastor, dankbaar voor!

De auteur van het verhaal Ivan en een 
jonge moeder met haar pasgeboren baby.

IVAN IVANOV, Bulgarije

HOE U KUNT BEÏNVLOEDEN EN HELPEN:

De totale kosten voor één babybox, inclusief 
transport, bedragen € 50. U kunt deelnemen door 

een (periodieke) gift over te maken naar 
NL07 RABO 0158045424 o.v.v. "Baby Box Project". 

Dan komt al uw geld 100% ten goede van het babybox project.



Er was nog iets anders gebeurd: deze viering 
van de pasgeborene in de kerk had een oude 
traditie in de lokale cultuur doorbroken. De tra-
ditie dat moeders die bevallen veertig dagen 
niet naar de kerk mogen komen omdat ze als 
onrein worden beschouwd ... 

Vanwege deze houding, gingen veel jonge 
moeders niet meer naar de kerk. De moeders 
die naar het babybox-evenement kwamen, voel-
den zich nu wel geliefd en gewaardeerd. Ze gin-
gen de kerk weer regelmatig bezoeken.

Door middel van babyboxen kunnen 
we concreet liefde en zorg tonen aan 

de mensen van de sloppenwijken 
en hen vertellen dat er hoop is!

Onze teamleden bidden voor moeders en 
kinderen in de kerk van de sloppenwijk "Hoop".



Ik ben Irina, een 39-jarige alleen-
staande moeder. Mijn zoon Yevge-
ny is 16 jaar oud.

Vroeger gebruikte ik drugs, en 
daarom werd mijn kind in een op-
vangcentrum geplaatst. Ik kwam 
voor rehabilitatie naar het Mission 
Possible-centrum in de stad Asbest. 
Ik mocht mijn zoon meenemen. Ik 
moest mijn relatie met mijn zoon 
opbouwen. Ik ontmoette God en 
Zijn liefde en brak met mijn verle-
den van drugs.

Ik had in het verleden enige tijd 
als verkoopster gewerkt. Ik vond 
die baan leuk en deed het goed. Ik 
kon items verkopen die lange tijd 
niet waren verkocht. Sinds 2012 
werk ik hier in het revalidatiecen-
trum in een baan waar mijn erva-
ring goed van pas komt. Ik kan ge-
makkelijk met mensen praten. Mijn 
taken omvatten het inzamelen van 
fondsen en hulp voor het centrum 
en gezinnen in crisis.

Als ik naar een bedrijf ga om 
te informeren naar voorraden, 
vertel ik eerst mijn eigen ver-
haal over hoe ik in het centrum 
drugsvrij ben geworden. Ik ben 
zelf een levend getuigenis!

Ik ben twee jaar geleden 

Nieuwe serie: ontmoet onze werknemers in het veld

Irina werd vrij van drugs en 
helpt nu honderden gezinnen 

ook afgestudeerd als maatschap-
pelijk werker.

Ik ben u, die het werk van Mission 
Possible steunt, dankbaar voor uw 
hulp en liefde voor gezinnen die in 
een wanhopige situatie verkeren. 
Door uw trouw, donaties en gebe-
den zijn veel gezinnen en kinderen 
gered en is hun toekomst veran-
derd! Wilt u alstublieft blijven bid-
den en blijven helpen?

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorga-
nisatie die zich richt op ondersteuning 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

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). 


