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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het verslagjaar 2020 was een jubileumjaar (Mission Possible Nederland bestaat 10 jaar), waarin we met veel 

enthousiasme en visie een jubileumproject selecteerden en plannen maakten voor allerlei activiteiten, zoals 

werkvakanties van jeugd uit de Nieuwe kerk en de Westerkerk in Ermelo, RUN van Winschoten, Russia Road 

Trip, Kniepertjesactie, deelname MissionExpo tijdens Opwekking enz. Maar alles werd anders. covid19 en de 

oorlog in Artsakh stuurden plannen danig in de war, maar daagden ook uit tot creativiteit en inventiviteit. 

 

Mission Possible richt zich voornamelijk op de zorg aan kwetsbare gezinnen; de zorg aan (al dan niet 

verslaafde tiener) moeders en hun kinderen heeft daarbij bijzondere aandacht. Mission Possible geeft niet 

alleen ondersteuning als het basisbehoeften zoals voedselhulp, woonruimte en medische/psychische zorg 

betreft, maar zeker ook als het om onderwijs gaat. Dat, omdat we uit de harde praktijk geleerd hebben dat 

juist goed onderwijs aan kinderen zeer te lijden heeft onder armoede; kwetsbare kinderen wordt op die 

manier, naast het verstoken zijn van een onbekommerde jeugd, ook nog eens mogelijkheden voor de 

toekomst ontnomen. Bij educatie wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ontstaat een hele infrastructuur 

van betrokkenheid, van hoop en structuur.  

 

In het verslagjaar zien we dat veel kinderen die in armoede leven werden verstoken van onderwijs omdat 

machthebbers als Vladimir Putin, Ilham Aliyev (president van Azerbeidzjan) en Recep Tayyip Erdoğan, eerder 

geld en aandacht besteden aan wapens en aan het uitvechten van oude conflicten dan aan investeren in de 

toekomst van kinderen en het welzijn van burgers. Wat is het een zegen als een land leiders heeft die doen 

wat juist is, omdat het juist is en niet omwille van populariteit of roem (Maimonides). 

 

Mission Possible is ervan overtuigd dat God ieder mens naar hetzelfde beeld, Zijn beeld, schiep. Alleen als 

we met elkaar omgaan als mensen met een onvoorwaardelijke waardigheid, in welke situatie je ook terecht 

bent gekomen, nemen we het beeld van God in de ander serieus. Dat principe is het uitgangspunt voor het 

werk van Mission Possible; barmhartigheid, naastenliefde, medeleven, zorg voor de armen, geeft daar aan 

zichtbaar uitdrukking. 

 

Mission Possible selecteerde als jubileumproject de bouw van een naschoolse opvang in Berd (in Armenië, 

aan de grens met Azerbeidzjan). Vorig jaar werd in een nabijgelegen dorp Ijevan, door de inzet van een 

groep vrijwilligers uit Ermelo, een vergelijkbaar accommodatie gerenoveerd. Het ontwerp en werktekeningen 

waren allemaal gereed en het werk zou starten…; tot heel manifest werd dat totalitaire machthebbers Ilham 

Aliyev en Recep Tayyip Erdoğan een oud conflict meenden te moeten uitvechten. Azerbeidzjan viel, met 

steun van Turkije, de Armeense enclave Nagorno Karabach (Artsakh) binnen. Talloze (burger) slachtoffers en 

een omvangrijke vluchtelingenstroom waren het gevolg.  
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De architect van het project in Berd en de werklieden vertrokken als soldaat naar het front; het werk kwam 

stil te liggen. Gelukkig bleven de staf en de kinderen van de buitenschoolse opvang die door Mission 

Possible worden ondersteund in Askeran (in Artsakh) ongedeerd en viel de schade aan de gebouwen 

alleszins mee. 

 

Mission Possible plaatste direct na het uitbreken van het conflict een oproep om extra te doneren en startte 

direct noodhulp voor de vluchtelingen uit Artsakh. Veel dank aan de vele gulle gevers. Verder spoedde onze 

directeur, Bert Dokter, zich in november met een cameraploeg van EO-Metterdaad naar Armenië voor 

fondswervende reportages. Daardoor konden we de hulp opschalen; de winter was aanstaande en naast 

onderdak werd er in een ongekend tempo voor kleding, voedsel en brandhout gezorgd. Hier past een groot 

compliment voor onze lokale staf in Armenië. Mede dankzij EO-Metterdaad kon zo een omvangrijk 

hulpprogramma vorm krijgen. Het tijdelijk tot stilstand gekomen jubileumproject zal zo snel als de 

omstandigheden het toelaten alsnog worden gerealiseerd. 

 

In het algemeen ontving Mission Possible als gevolg van corona wat minder inkomsten van particulieren dan 

we hadden gebudgetteerd. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door meer inkomsten van andere 

organisaties zonder winststreven zoals kerken en zeker ook door EO-Metterdaad. 

 

Ook bij onze projecten waren de gevolgen van corona goed merkbaar. Zo heeft Mission Possible extra 

middelen beschikbaar gesteld aan de Roma-gemeenschap in Bulgarije; de wijken waar zij wonen werden van 

de buitenwereld afgesloten en daardoor werd de situatie voor velen van hen penibel. Om in de acute 

behoefte te voorzien zorgde Mission Possible voor voedselpakketten en hygiëne materiaal. 

 

In Odessa kwamen mensen als gevolg van de lockdown zonder werk – en dus zonder inkomen – te zitten 

(vooral omdat er geen vervoer naar de stad was). Ook daar gingen de scholen dicht en schakelde men over 

op online lesgeven. Kinderen in de dorpen hadden geen toegang tot internet. Dankzij Mission Possible 

kregen gezinnen nu niet alleen voedselpakketten, maar kregen gezinnen met leerlingen-studenten ook 

internetpakketten en gaven we ouders en kinderen voorlichting over internet en het onlinelessysteem. 

 

Het kan niet verbazen dat ook in Rusland het aantal hulpaanvragen van gezinnen steeg. Ook daar was en is 

sprake van verlies van inkomen als gevolg van corona waardoor gezinnen in grote moeilijkheden kwamen. 

Met lokaal beschikbaar gestelde goederen (voedselpakketten, kleding enz.) zijn honderden gezinnen 

geholpen. 

 

In het verslagjaar zagen we dat onze directeur, Bert Dokter, gedwongen werd met grote creativiteit de hulp 

aan projecten continuïteit te bieden. Het bestuur is Bert zeer erkentelijk voor de passie en professionaliteit 

waarmee Bert dat heeft gedaan. Ook zagen we dat Bert meer en meer tijd ging steken in taken voor Mission 

Possible Internationaal (Bert Dokter is naast directeur Mission Possible Nederland vicepresident van Mission 

Possible Internationaal). Daardoor ontstond bij het bestuur de gedachte om voor Bert in zijn taak voor 

Mission Possible Nederland ondersteuning te zoeken. Dat resulteerde in de aanstelling van Gerande Sikkema 

als adjunct-directeur Mission Possible Nederland (voor 20 uur per week). We wensen Gerande vanaf deze 

plek veel vreugde toe in en veel zegen op het werk. 
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Mission Possible ziet mensen, hoe ze er ook aan toe zijn, als mensen die – evenals wij – naar Gods beeld zijn 

geschapen. In het werk dat we doen willen we dat tot uitdrukking brengen; mensen hun waardigheid laten 

hervinden, mensen weer hoop geven. We weten dat we daarin Gods ‘ambassadeurs’ mogen zijn; en ook dat 

hoe wij dat doen grote invloed heeft op de manier waarop mensen God zien.  

 

Mission Possible is er niet op uit om het christelijk geloof aan wie dan ook maar op te dringen, maar vanuit 

de liefde voor de God en Vader van Jezus Christus is er hartelijke bereidheid om de liefde van God en Zijn 

Evangelie met anderen te delen. In dat spoor willen we – na ons bijzondere en enerverende jubileumjaar – 

graag verder; ook in 2021. Daarbij spreek ik de hoop uit dat er weer veel mensen, kerken en instellingen zijn 

die ons in dat werk willen (onder)steunen. 

 

  
 

 

 

 

 

L.C. van Dijke 

Voorzitter Mission Possible Nederland 
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Wie zijn we? 

 

Mission Possible is een christelijke 

hulpverleningsorganisatie met een focus op 

kinderen en jeugd uit probleemgezinnen. Om dit 

zo effectief mogelijk te doen is er ook aandacht 

voor (aanstaande) tienermoeders en 

gezinsproblematiek. Mission Possible is actief in 

Armenië, Albanië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. 

 

Mission Possible is opgericht in 1974 in Amerika 

met als doel het ondersteunen en stichten van 

kerken en distributie van christelijke literatuur in 

de toenmalige Sovjet-Unie. In de jaren negentig, 

na de val van de Sovjet-Unie, kwam de nadruk 

van het werk meer te liggen op de hulp aan 

straatkinderen. In 1995 werden in Moskou de 

eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang 

straatkinderen) gerealiseerd. Basis van het werk 

waren kleinschalige, particuliere, initiatieven die 

financiële hulp konden gebruiken. Al gauw werd 

het werk professioneler en uitgebreid naar andere 

steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, 

Jekaterinaburg, Oefa en Asbest. Tegelijk zijn er 

nog steeds werkers van het eerste uur actief. Om 

de effectiviteit van de geboden hulp te verhogen  

 

 

is in 1999 begonnen met opvang en rehabilitatie 

programma voor ouders van straatkinderen, 

veelal drugs- en alcoholverslaafden. Om te 

voorkomen dat kinderen op straat terecht komen 

bezoekt Mission Possible sinds 2005 

probleemgezinnen thuis. In 2017 is n.a.v. de 

overname van Stichting Armeense Kindertehuizen 

een project gestart in Armenië. Mission Possible 

werkt samen met vijf zusterorganisaties (Finland, 

Zweden, Engeland, Nederland en Amerika) die 

zorgdragen voor de fondsenwerving en twaalf 

organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraïne, 

Bulgarije, Albanië en Armenië) die 

verantwoordelijk zijn voor de implementatie van 

de projecten. 

 

Missie: 

De missie van Mission Possible is het verlenen van 

psychologische, materiële en juridische hulp aan 

probleemgezinnen en het ondersteunen van deze 

gezinnen in het opvoeden van hun kinderen, 

zodat deze risicokinderen een volwaardig leven 

kunnen leiden. Dit doen we van vanuit christelijke 

bewogenheid. In navolging van de opdracht van 

Jezus zien wij het als onze opdracht om te zien 

naar de armen en verdrukten.

  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mission Possible Nederland Postbus 1715 9701 BS Groningen KvK 51077655 

info@missionpossible.nl www.missionpossible.nl 

- 7 - 

 
 

 

Onze kernwaarden zijn: 

 

Inspirerend-initiërend 

In onze aanpak en motivatie willen wij een 

voorbeeld zijn voor andere hulpverleners. We zijn 

actief in het inspireren van vrijwilligers en in het 

initiëren van nieuwe activiteiten en projecten. 

 

Respect 

Bij verlenen van hulp maken we geen onderscheid 

tussen ras, geloof of politieke overtuiging. We 

hebben respect voor de normen en waarden, 

houden sterk rekening met de persoonlijke 

omstandigheden van degene die hulp behoeft.  

 

Betrouwbaarheid 

We komen onze afspraken aan onze partners, in 

binnen- en buitenland, na.  

 

Betrokkenheid 

Wij doen dit werk uit betrokkenheid met onze 

medemens. Het is onze overtuiging dat eenieder 

waardevol is en een menswaardig bestaan 

verdient. 

 

Openheid 

Wij streven naar duidelijkheid in de verslaglegging 

naar onze donoren en communiceren duidelijk 

naar onze partners in het veld welke 

ondersteuning zij van ons kunnen verwachten. 

 

 

Mission Possible in cijfers in 2020: 

 

Mission Possible werkt in 5 projectlanden; Albanië, 

Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. In deze 

projectlanden heeft Mission Possible 66 lokale 

medewerkers, 381 vrijwilligers waarvan 159 

regelmatig actief zijn en 13 lokale organisaties. 

Mission Possible heeft 6 opvangtehuizen in St. 

Petersburg, Jekaterinaburg, Oefa, Bogotol, 

Tsjeljabinsk en Omsk, één rehabilitatiecentrum in 

Asbest, één conferentiecentrum in Bulgarije, één 

activiteitencentrum in Albanië en twee 

dagopvangcentra in Zlatoust en Krasnoyarsk. 

Daarnaast wordt een buitenschoolse opvang 

ondersteund in Armenië en Artsakh. In 2020 

ontvingen 3.389 gezinnen met daarin 9.205 

kinderen gezinszorg. Het Babybox programma 

zorgde er voor dat 150 kinderen niet uit huis 

werden geplaatst en 839 gezinnen onvingen een 

doos met spullen voor de baby. Er werd onderdak 

gegeven aan 231 volwassenen/kinderen. 3.713 

mensen namen deel aan seminars en trainingen. 

Vanuit de 5 fondsenwervende landen, Finland, 

Zweden, Engeland, Amerika en Nederland heeft 

Mission Possible € 787.943 gedoneerd. De lokale 

fondsenwering bedroeg € 138.947 en € 103.705 in 

goederen. Daarnaast werd door andere 

organisaties € 47.397 gedoneerd. In de 

fondsenwervende landen zijn 3 fulltime en 4 

parttime vertegenwoordigers werkzaam.  
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Principes: 

 

Lokale organisaties, geen vertegenwoordigingen:  

We richten ons op het initiëren en ontwikkelen 

van lokale activititeiten in strategische gebieden 

van nood door het opzetten van lokale structuren. 

De lokale organisaties zijn zelfstandig en officieel 

geregistreerd volgens de wetgeving van het land 

van herkomst.  

 

Lokale staf: 

We werken samen met honderd lokale 

medewerkers (christenen, door hun kerken 

aanbevolen), ondersteund door ruim honderd 

lokale vrijwilligers. Wij maken alleen gebruik van 

staf uit het Westen wanneer speciale expertise 

nodig is voor een korte periode. 

 

 

 

 

 

 

 

Lichte organisatiestructuur:  

Drie fulltime en vier parttime medewerkers 

werken in Westerse organisaties. Het 

hoofdkantoor van Mission Possible is gevestigd in 

Finland. Daarnaast zijn er kantoren-

vertegenwoordigingen in Zweden, Amerika, 

Engeland en Nederland die zorgdragen voor 

publiciteit en fondsenwerving. De kantoren zijn 

klein; medewerkers werken vanuit huis. Hierdoor 

zijn de overheadkosten laag. 

 

Brede samenwerking:  

Mission Possible werkt samen met particulieren, 

kerken, stichtingen, bedrijven en organisaties die 

bezorgd zijn over het lot van kinderen en jeugd in 

nood. In de projectlanden wordt nauw 

samengewerkt met lokale autoriteiten zoals 

sociale dienst, jeugdzorg en kinderbescherming. 
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Wat doen we? 

 

Om vorm te geven aan onze missie zijn 

verschillende activiteiten opgezet. Alles is gericht 

om kind en ouder(s) weer bij elkaar te brengen of 

bij elkaar te houden. Lukt dat niet dan wordt er 

een vervangend gezin gezocht.  

 

Ondersteuning probleemgezinnen 

Gezinspatrouilles bereiken jaarlijks honderden 

kinderen. De gezinspatrouille is erop gericht om 

te voorkomen dat ouders de voogdij over hun 

kinderen verliezen en dat kinderen op straat 

terechtkomen. Volgens statistieken zijn er 

3.000.000 verwaarloosde kinderen in Rusland. Een 

deel van hen leeft tijdelijk of permanent op de 

straat. De patrouilles  

• bezoeken regelmatig de gezinnen o.a. 

tienermoeders en hun babies thuis; 

• zorgen voor voedsel en medische zorg; 

regelen identiteitspapieren; lossen familie 

problemen op; regelen onderwijs, werk 

en een plaats om te overnachten; 

• geven liefde, zorg en vriendschap. 

 

Opvangtehuizen 

• helpen kinderen fysiek en mentaal een 

normaal leven te leiden; 

 

• zorgen voor een gezinssituatie en 

pleegouders; 

• kinderen verblijven van een paar weken 

tot enkele jaren. 

 

Rehabilitatie voor alleenstaande- en 

tienermoeders 

• helpt jonge drugs- en alcohol verslaafde 

moeders met kinderen in wanhopige 

omstandigheden; een weinig 

voorkomend type rehabilitatie centrum in 

Rusland; 

• helpt met het vinden van werk en 

onderdak; 

• zorg voor kinderen, consultatie en 

instructie voor moederschap. 

 

Dagopvangcentra 

• Naschoolsche opvang; 

• Huiswerkbegeleiding; 

• Sport- en spelactiviteiten; 

• Vakantiekampen. 

 

Babybox programma 

• Voorlichting en training; 

• Verzorgingsproducten en kleding; 

• Medische zorg. 
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Waar werken we? 

 
 

Rusland 

Asbest: Opvangtehuis-rehabilitatie centrum voor 

moeders en hun kind(eren); veelal slachtoffers van 

huiselijk geweld en/of alcohol en drugsverslaafd 

Bogotol: Opvang moeders en kinderen, 

ondersteuning probleemgezinnen. 

Jekaterinaburg: Opvangtehuis voor kinderen, 

Opvangtehuis voor moeders en hun kind(eren), 

ondersteuning probleemgezinnen. 

Krasnoyarsk: Dagopvang voor kinderen en 

ondersteuning probleemgezinnen. 

St. Petersburg: Opvang en ondersteuning 

probleemgezinnen. 

Tsjeljabinsk: Opvangtehuis voor moeders en 

kinderen; veelal slachtoffers van huiselijk geweld. 

Ufa: Opvangtehuis voor moeders en kinderen, 

ondersteuning probleemgezinnen 

Zlatoust: Dagopvang van kinderen en 

ondersteuning probleemgezinnen. 

 

 

 

 

 

Oekraïne 

Odessa: Opvangtehuis voor kinderen; 

dagprogramma voor kinderen uit 

probleemgezinnen uit dorpen in Odessa regio. 

 

Bulgarije 

Verschillende plaatsen: Gaarkeukens, 

alfabetiseringscursus en vakktraining voor Roma-

jeugd. Opvangprogramma voor vrouwen die 

slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld. 

 

Albanië 

Bathore: Dagcentrum met activiteiten voor 

kinderen en gezin 

 

Armenië 

Ijevan: Buitenschoolse opvang voor kinderen uit 

probleemgezinnen. 

 

Artsakh 

Azkeran: Buitenschoolse opvang voor kinderen uit 

probleemgezinnen. 
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MISSION POSSIBLE 2020 

Het jaar van Mission Possible in cijfers; een kort verslag in woord en beeld. 

Mission Possible medewerkers: Mission Possible (Opvang)centra: 

Full – parttime medewerkers 66 Opvangtehuizen 6 

Vrijwilligers (regelmatig) 159 Rehabilitatiecentrum 1 

Vrijwilligers (incidenteel) 222 Activiteitencentrum 1 

  Buitenschoolse opvang 4 

  Conferentiecentrum 1 

 

 

 

3389 gezinnen 
gezinszorg 

gegeven, met 
9205 kinderen

231 mensen 
in opvang

huizen 3713 
personen die 
onderwijs, 

instructies en 
begeleiding 
ontvingen

839 
gezinnen 

in Babybox
project

150 
kinderen 
zijn NIET 
uit gezin 
geplaatst

232 kinderen 
te eten 

gegeven via 
gaarkeukens

1460 
jeugd in 
clubs en 
kampen
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St. Petersburg: Opvang voor alleenstaande moeders met kinderen 

 

Een van de hoofdactiviteiten van Mission Possible in 

Sint-Petersburg is gerichte hulp aan gezinnen met 

kinderen die zich in een moeilijke levenssituatie 

bevinden en die er niet op eigen kracht uit kunnen 

komen. Afhankelijk van de situatie kregen gezinnen 

specifieke hulp: psychologisch, pedagogisch, juridisch. 

Daarnaast had elk van deze gezinnen materiële 

ondersteuning nodig: voedsel, kleding, spullen voor 

persoonlijke hygiene en educatief materiaal voor de 

kinderen. Met elk gezin werden individuele 

bijeenkomsten gehouden waarbij gezamenlijk een plan 

van aanpak en manieren om uit de crisis te komen 

werd gemaakt. Het gezin stond voor de taak om, zoals 

het hen vroeger leek, onoplosbare problemen stap 

voor stap met onze ondersteuning, op te lossen. 

In totaal ontvingen 88 gezinnen met in totaal 209 kinderen, vaak alleenstaande moeders, regelmatig 

ondersteuning en werd 1.376 maal telefonische consulatie gedaan. Wekelijks werd een "Family Club" 

georganiseerd waar moeders in een warme thuissfeer en met versnaperingen de nodige informatie konden 

krijgen over het opvoeden van kinderen op basis van christelijke principes (Alpha cursus). Aan deze activiteit 

deden 22 gezinnen met in totaal 45 kinderen mee.  In dit jaar werden we benaderd door drie moeders die 

zwanger bleken te zijn en niet wisten wat ze moesten doen en hoe ze verder moesten leven. Samen zijn we erin 

geslaagd de mentale, psychologische en materiële crisis te boven te komen. Ze hebben allemaal prachtige 

baby's gekregen, waar ze voor blijven zorgen.   

Bovenstaande activiteiten hadden o.a. tot gevolg dat 11 kinderen bij hun ouders 

konden blijven en niet naar een weeshuis werden overgeplaatst. Voor 383 

personen werden uitkeringen zoals kinderbijslag geregeld en 3 gezinnen werden 

geholpen met het vinden van een baan zodat zij niet meer afhankelijk waren van 

humanitaire hulp.  

In het kader van de covid19 pandemie werd veel hulp verleend aan verschillende 

gezinnen en ouderen. Hulpgoederen, vooral voedsel wat lokaal door een 

winkelketen werd gedoneerd is uitgedeeld aan 320 gezinnen met daarin 568 

kinderen. 
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Een tweede belangrijke activiteit is het voorkomen van sociale wezen door het bevorderen van 

persoonlijke groei, spirituele en morele opvoeding en het versterken van traditionele gezinswaarden 

onder adolescenten en jongeren. Als onderdeel van dit programma organiseerden we 3 thema 

bijeenkomsten in scholen waaraan 80 jongeren deelnamen. We organiseerden 6 culturele evenementen 

met 33 deelnemers. En er werden 23 ontmoetingen gehouden met 26 deelnemers. Vanwege de covid19 

pandemie werden een aantal van deze bijeenkomsten via Zoom georganiseerd. 

 

Tijdens dergelijke bijeenkomsten 

spreken we meer van hart tot 

hart, brengen we verschillende 

onderwerpen aan de orde die 

jongeren ertoe brengen hun 

leven en het doel ervan te 

begrijpen en praten over 

onderwerpen die jongeren 

interesseren. We praten over de 

noodzaak om ons voor te 

bereiden op het gezinsleven, 

over verantwoordelijkheid. We 

vertellen hen over Christus en 

nodigen we uit tot de kerk en 

verschillende christelijke 

evenementen. 

  

Het werk in St. Petersburg wordt uitgevoerd door 4 medewerkers. Zij worden ondersteund door 27 

vrijwilligers waarvan 7 regelmatig meehelpen. Een medewerkster volgde een cursus voor preventie van 

schadelijke verslavingen onder jongeren.  
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Jekaterinaburg: opvangtehuis en gezinszorg 

 
De covidpandemie had grote invloed op het werk en het leven in en rond het opvangcentrum in 

Jekaterinaburg. Zowel bewoners als medewerkers gingen in quarantaine. Voor de kinderen in de opvang 

werd een systeem voor afstandsonderwijs opgesteld. Activiteiten die normaal werden bezocht zoals sport- 

en hobbyclubs werden op het terrein georganiseerd. Door deze zelfisolatie en het naleven van de hygiëne 

voorschriften is gedurende de hele pandemie periode niemand ziek geraakt. 

Vanwege de covidpandemie steeg het aantal hulpaanvragen van 

gezinnen die in crisissituaties aanzienlijk. Veel kostwinners in deze 

gezinnen werden ontslagen of met onbetaald verlof gestuurd. 153 

gezinnen met in totaal 357 kinderen ontvingen via dit programma 

voedselpakketten. Ook werden 23 gezinnen geholpen met 

medicijnen. 11 kinderen werden tijdelijk opgevangen omdat ouders 

van 5 gezinnen vanwege covid in het ziekenhuis moesten worden 

opgenomen. Samen met het Aids-centrum werd een nieuwe 

activiteit gestart om therapiekits aan huis af te leveren aan mensen 

met een hiv-infectie. Vanwege de pandemie werden alle medische 

instellingen in quarantaine geplaatst en werd de opname van deze 

patiënten stopgezet. In totaal werden 383 personen geholpen met 

een therapiekit. 
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Het opvangtehuis in Jekaterinaburg bood gedurende 2020 onderdak aan 70 kinderen en 14 moeders. 

Door tussenkomst van Mission Possible werd de voogdij over 14 kinderen van ouders die het risico liepen 

deze te verliezen, niet ontnomen. Ondanks/dankzij de thuisscholing verbeterde de schoolprestaties van 47 

kinderen.  

Vier moeders beeindigden succesvol hun 

rehabilitatieprogramma. 134 gezinnen met in 

totaal 327 kinderen ontvingen materiële 

ondersteuning in de vorm van voedsel, kleding, 

schoeisel of meubels. Deze materiële 

ondersteuning werd lokaal ingezameld. Juridische 

hulp en consultatie werd verleend aan 170 

personen. 55 aanstaande moeders kregen 

begeleiding en ondersteuning in de vorm van een 

Babybox. 

 

Het werk in Jekaterinaburg is in 2020 uitgevoerd door 11 personeelsleden. Zij worden ondersteund door 

235 vrijwilligers waar 130 regelmatig (wekelijks) beschikbaar zijn. Twee medewerkers bezochten een 

seminar over de invoering van wijzigingen in de huidige wetgeving. Acht medewerkers namen deel aan 

verschillende trainingen over boekhouding, fondsenwerving en pedagogie. 
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Zlatoust: buitenschoolse opvang en ondersteuning probleemgezinnen 

 
 

In Zlatoust wordt normaliter vier keer per week een programma georganiseerd dat door 40 verschillende 

kinderen werd bezocht. Het centrum geeft dagelijks lessen. De lessen worden gegeven door onze leraren. 

De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding, er worden knutsel- en handwerk-activiteiten georganiseerd en 

verschillende feestdagen zoals 8 maart, 23 februari en Kerst werden gezamenlijk gevierd. Elke dag na de les 

ontvangen kinderen een warme maaltijd (de lessen worden 's middags gegeven). Daarna helpen de kinderen 

mee met schoonmaakactiviteiten. Vanwege gebrek aan leraren was het centrum slechts drie dagen per week 

open. Dit jaar was de dagopvang vaak gesloten vanwege de pandemie. Die periode is gebruikt om de ruimte 

te renoveren. Twee nieuwe ramen met dubbel glas zijn geplaatst, de vloeren zijn geëgaliseerd, muren 

geverfd en er zijn nieuwe meubels gekocht. 

 

Vijfentwintig probleemgezinnen met in totaal 75 kinderen ontvingen regelmatig hulp. Met elk gezin sluiten 

we een overeenkomst voor het ontvangen van ondersteuning. Naast materiële hulp wordt ook juridische- en 

psychologische bijstand gegeven. Een gezin werd geholpen met een baan. Voor vijf gezinnen werd een 

uitkering geregeld en twee gezinnen werden geholpen met huisvesting. 

 

Het zomerkamp werd vanwege de pandemie geannuleerd. 
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De pandemie bracht extra werk met zich mee. Met gedoneerde goederen van een winkelketen en een 

lokale kerk werden voedselpakketten en huishoudelijke artikelen geleverd op 25 adressen waar 

gepensioneerden wonen. Daarnaast nam het aantal hulp aanvragen enorm toe. 85 gezinnen met in totaal 

190 kinderen werden verschillende malen voorzien van hulppakketten. 

In het Babybox project werden 2 Babybox dozen uitgedeeld. Elke doos bevat een startpakket voor de 

baby, een brief aan de aanstaande moeder over onze steun en Gods liefde voor haar. De aanstaande 

moeders krijgen cadeaus en adviezen en verschillende thema’s m.b.t. zwangerschap en opvoeding 

worden besproken.  

 

We blijven samenwerken met het stadsbestuur en met andere ngo’s van de stad. Een nieuwe 

samenwerking is gestart met een lokale ngo. Samen werd een kerstactie georganiseed waaraan 83 

kinderen deelnamen. Deze actie werd gefinancierd m.b.v. lokale donaties.  

 

Het werk in Zlatoust wordt uitgevoerd door 7 parttime medewerkers. Zij worden bijgestaan door 12 

vrijwilligers waar van 7 regelmatig (wekelijks) meehelpen. 
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Asbest: rehabilitatiecentrum voor alleenstaande moeders met kinderen 

 

De belangrijkste focus van het centrum is het bieden van sociale, materiële en geestelijke hulp aan gezinnen met 

kinderen en in moeilijke levenssituaties. Hulp wordt op drie manieren geboden. Materiële hulp- het aanbieden van 

tijdelijk verblijf in het centrum met volledige beveiliging - maaltijden, nutsvoorzieningen, medische zorg, kleding, 

schoenen, producten voor persoonlijke hygiëne. Sociale hulp - herstel van verloren of ontbrekende documenten, 

registratie van sociale uitkeringen en betalingen, werkgelegenheid, registratie van kinderen in een 

onderwijsinstelling op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Geestelijke hulp - een oplossing voor de 

problemen van de moeder/ kind, die een crisis in het gezin met zich meebracht, het herstel van de identiteit van 

een vrouw als moeder, als lid van de samenleving. De moeders wordt verteld over Christus en zij worden 

uitgenodigd voor verschillende kerkelijke evenementen. 

 

In 2020 waren er in totaal 22 moeders met 27 kinderen (0-16) in ons centrum. 8 moeders hebben het programma 

succesvol afgerond. Vanwege hun verblijf in het opvangcentrum of door andere ondersteuning van het 

opvangcentrum werd de voogdij over 19 kinderen van moeders die het risico liepen deze te verliezen, niet 

ontnomen. Voor 49 personen werd een uitkering geregeld. Drie moeders werden geholpen met een baan en drie 

moeders werden geholpen met huisvesting.   
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Naast de opvang van moeders en kinderen in het centrum ondersteunt Mission Possible Asbest veel mensen 

in de stad en regio die in de problemen zijn gekomen. In dit programma wordt samengewerkt met kerken 

/organisaties en lokale overheid. Met name in de periode van quarantaine waren vrijwilligers van Mission 

Possible actief betrokken bij de distributie van hulpgoederen aan gezinnen. Een speciale actie werd opgezet 

om bejaarden en invaliden die vanwege covidquarantaine de deur niet uitmochten te voorzien van 

medicijnen. In totaal werden 504 gezinnen en 937 kinderen geholpen met materiële hulp. Vanwege hun 

deelname aan deze speciale actie tijdens de pandemie kregen werknemers en vrijwilligers van Mission 

Possible een oorkonde van het stadsbestuur. 

Een aantal werknemers volgden verschillende trainingen zoals “Sociaal Werk”, EHBO, “Veiligheid en 

gezondheid op het werk” en ontvingen daarvoor een certificaat. Het werk in het opvangcentrum in Asbest 

wordt uitgevoerd door 8 medewerkers die worden ondersteund door 15 vrijwilligers waarvan 11 regelmatig 

meehelpen.  
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Tsjeljabinsk: opvangcentrum voor alleenstaande moeders met kinderen 

Het werk van het centrum is gericht op het bieden 

van een sociaal onderkomen aan zwangere vrouwen 

en moeders met jonge kinderen die in moeilijke 

situaties zijn terechtgekomen, die zijn achtergelaten 

zonder huisvesting en middelen van bestaan. Het 

centrum biedt tijdelijke hulp aan vrouwen met 

kinderen, sociale en spirituele ondersteuning, evenals 

hulp bij het vinden van werk en het vinden van 

nieuwe huisvesting. De opvang vindt plaats in een 

gehuurd appartement in een woonflat. 

 

In de loop van het jaar werd verhuisd naar een andere ruimere locatie. De bewoners van het 

opvangcentrum worden kosteloos voorzien van alle benodigde meubels, huishoudelijke apparaten en 

huishoudelijke artikelen, evenals voedsel- en hygiëneproducten. In het opvangcentrum kunnen moeders, 

zonder gescheiden te zijn van hun kinderen, de situatie rustig beoordelen, sterker worden en, na hulp te 

hebben ontvangen, terugkeren naar het normale leven. Om de emotionele toestand van de bewoners te 

verbeteren worden activiteiten georganiseerd zoals: "Vrouwenclub voor moeders", "Kinderclub" en 

"Kunsttherapie voor kinderen en volwassenen”. Tijdens de quarantaine nam het aantal hulpaanvragen 

vanwege huiselijk geweld toe. 

 

In 2020 verbleven er in totaal 11 moeders met 22 kinderen (0-16) in onze opvang. Vijf moeders hebben het 

programma succesvol afgerond. Vanwege hun verblijf in het opvangcentrum of door andere 

ondersteuning van het opvangcentrum werd de voogdij over 15 kinderen van moeders die het risico 

liepen deze te verliezen, niet ontnomen. Voor 3 gezinnen werden documenten en de kinderbijslag 

geregeld. Vier moeders werden geholpen met een baan. Tien aanstaande moeders ontvingen een 

Babybox en kregen ondersteuning en begeleiding bij de geboorte van hun kind. 
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Naast de opvang wordt ook 

thuiszorg verleend aan gezinnen in 

crisissituaties. 14 gezinnen met in 

totaal 28 kinderen, vaak 

alleenstaande moeders, ontvingen 

hulp (boodschappen, kleding, 

schoenen) wat lokaal werd 

gedoneerd. Vanwege de grote 

hoeveelheid kleding die werd 

gedoneerd werd besloten tot het 

openen van een kledingwinkel. Maar 

door te lage inkomsten vanwege de 

covidpandemie moest de winkel in 

de loop van jaar gesloten worden. 

  

 
Het werk in Tsjeljabinsk wordt uitgevoerd door 4 stafleden die worden ondersteund door 13 vrijwilligers 

waarvan 5 regelmatig. Twee stafleden volgden verschillende trainingen, gegeven door South Ural Civil 

Forum, op het gebied van ontwikkeling van ngo's. 
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Krasnoyarsk: buitenschoolse opvang voor kinderen uit probleemgezinnen. 
 

  
 

In het dagopvangcentrum in Krasnoyarsk werden vier dagen per week activiteiten georganiseerd waar in 

totaal 93 kinderen aan mee hebben gedaan. Van maandag tot vrijdag, in de middag van 16.00 tot 20.00 uur, 

komen kinderen 15 tot 20 kinderen van 3 tot 16 jaar oud naar onze opvang ("Rode Hoek"). De kinderen 

krijgen hulp bij het voorbereiden van huiswerk op school; hulpbehoevenden krijgen tweedehands kleding, 

schoenen en schoolspullen.  

 

Ouders worden voortdurend bij de activiteiten betrokken. Zo werd in de zomer een gezinskamp 

georganiseerd om de relaties tussen kinderen en ouders te verbeteren. Dit jaar is er een “moeder en kind” -

groep georganiseerd, waar ouders werd geleerd hoe ze hun kinderen op de juiste manier kunnen 

voorbereiden op school. Vanweger de pandemie schakelden we over op online relaties met ouders, hielden 

seminars over ouderschap, behandelden moeilijke gezinssituaties met kinderen. 

 

Naast de dagopvang heeft Mission Possible in Krasnoyarsk bijstand verleend aan arme gezinnen. Als gevolg 

van de pandemie verloren veel ouders hun baan, met als gevolg dat meer gezinnen voedsel nodig hadden 

en er werden meer voedselpakketten uitgedeeld. Ouders van dergelijke gezinnen komen naar ons toe om 

hulp te krijgen in de vorm van voedsel, schrijfwaren, kleding en schoenen. Deze spullen worden lokaal 

gedoneerd. In totaal zijn 83 gezinnen met daarin 204 kinderen op deze manier geholpen. 

 

De kraamkliniek en de perinatale centra van de stad Krasnoyarsk vragen ons om hulp bij het raadplegen van 

vrouwen die in het kraamkliniek hebben besloten hun pasgeboren kind in de steek te laten vanwege een 

gebrek aan huisvesting en laag inkomen. Vijftien moeders besloten door onze tussenkomst hun babies niet 

af te staan maar zelf hun kinderen op te voeden. Deze moeders ontvingen een Babybox: een doos met 

babyspullen, luiers en hygiëne materiaal en ontvingen hulp bij huisvesting en bij het regelen van de 

kinderbijslag. Dit jaar hebben 15 moeders en 17 babies een Babybox ontvangen. 
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Er zijn 4 stafleden werkzaam voor Mission Possible in Krasnoyarsk. De staf wordt ondersteund door 52 

vrijwilligers waarvan 38 regelmatig meehelpen. 1 medewerker en 3 vrijwilligers hebben een Young Life-

training gevolgd. 
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Oefa: opvang tienermoeders en probleemgezinnen 

 

In Oefa ondersteunt Mission Possible een programma dat ondersteuning biedt aan gezinnen die in de 

problemen zijn gekomen. Vaak zijn dit alleenstaande moeders.  De meeste vrouwen die onderdak vonden in 

het opvangtehuis zijn slachtoffer van huiselijk geweld en verbergen zich voor hun partner. Het opvangtehuis 

hielp 14 moeders met in totaal 18 kinderen.  

De club voor (alleenstaande) moeders met hun kinderen werd in totaal door 58 moeders en 112 kinderen 

bezocht. Vanwege de covidpandemie konden de ontmoetingen lange tijd niet doorgaan. Daarom zijn er via 

Zoom ontmoetingen geregeld met de gezinnen wat resulteerde in veel meer contactmomenten.  

Twee dagen per week houden we spreekuur. Gezinnen komen alleen voor consultaties. Er komen 3 tot 8 

gezinnen per keer. Tijdens het spreekuur is juridische hulp beschikbaar, er is een psycholoog en en 

logopedist. Er werden 389 juridisch adviezen gegeven, 512 maal werd psychologische consultatie door 

psycholoog en/of psychiater gedaan. Voor 28 gezinnen werd individuele sociale ondersteuning op maat- 

een individueel plan – gegeven door een maatschappelijk werker in geval van crisisondersteuning. 

 

Voor 21 moeders werd de kinderbijslag geregeld, 17 moeders werden aan een baan geholpen en twee 

moeders kregen huisvesting. Voor 167 gezinnen werd een uitkering zoals kinderbijslag geregeld. Vanwege 
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de ondersteuning van Mission Possible werd de voogdij over 42 kinderen van moeders die het risico liepen 

deze te verliezen, niet ontnomen. 73 gezinnen met daarin 127 kinderen ontvingen regelmatig hulp. 

Het zomerkamp voor gezinnen moest op het laatste moment worden afgezegd vanwege een besmetting 

van een van de medewerkers. Daardoor moest de gehele kampleiding twee weken in quarantaine.  

  

Een staflid werd vanwege slecht functioneren ontslagen. De staf van Mission Possible in Oefa bestaat nu uit 6 

stafleden. De staf wordt ondersteund door 19 vrijwilligers waarvan 5 regelmatig meehelpen. Vijf stafleden 

hebben trainingen gevolgd op het gebied van Huiselijk geweld en Gezinsconsultatie. 
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Bogotol: programma voor kinderen uit probleemgezinnen 

 

Bogotol is een stad in Siberië op zo’n 250 km ten westen van Krasnoyarsk. De focus van het programma 

ligt met name op ondersteuning van kinderen uit probleemgezinnen. Wekelijks wordt voor deze kinderen 

een programma georganiseerd waar 15 tot 30 kinderen aan deelnemen. Het hulpprogramma voor opvang 

van alleenstaande moeders, vaak slachtoffer van huiselijk geweld, moest worden opgeschort vanwege de 

pandemie. Ook de thuisbezoeken van probleemgezinnen stonden op een laag pitje. Dit jaar gaven we 

onderdak aan 2 moeders met in totaal 3 kinderen. 

Tijdens de zomermaanden toen er geen restricties waren zijn er activiteiten georganiseerd waar aan 30 

kinderen aan deelnamen. 

In de zomer is met het plaatsen van de fundering een start gemaakt met de bouw van ons nieuw centrum.  

Dit jaar is een nieuwe activiteit gestart: een wasserette. In het deel van de stad waar wij werken hebben 

veel gezinnen geen stromend water. Dit geeft de mogelijkheid om in contact te komen met de ouders uit 

probleemgezinnen. Dit project werd gedeeltelijk gefinancierd door het stadsbestuur.  
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Veel zakenlieden uit Bogotol die voorheen het werk steunden zagen zich genoodzaakt hun donaties te 

staken vanwege de pandemie. 

Vanuit de regionale overheid is een subsidie toegekend voor het opzetten van een naaiatelier waar grote 

gezinnen met een laag inkomen kunnen komen naaien, zomen, verstellen etc. Meisjes uit deze gezinnen 

leren hier elementaire naaivaardigheden. 

Het werk in Bogotol wordt uitgevoerd door 2 mensen. Zij worden daarbij gesteund door 11 vrijwilligers 

waarvan 7 regelmatig meehelpen. 
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Omsk: opvangcentrum voor alleenstaande moeders met kinderen 

Het opvangcentrum in Omsk is het nieuwste project wat 

door Mission Possible wordt ondersteund. Het is een 

kleinschalig project wat zich richt op alleenstaande 

moeders met kinderen. Het project is opgezet door een 

lokale kerk. In 2020 zijn 5 moeders met in totaal 9 

kinderen ondersteund. Zeven gezinnen met in totaal 12 

kinderen werden thuis bezocht en ontvingen naast 

materiële ondersteuning ook psychologische hulp. Het 

werk in Omsk wordt uitgevoerd door 3 mensen. Zij 

worden daarbij gesteund door 6 vrijwilligers. 

 

 

Vanwege hun verblijf in het opvangcentrum of door 

andere ondersteuning van het opvangcentrum werd de 

voogdij over 8 kinderen van moeders die het risico 

liepen deze te verliezen, niet ontnomen. Voor 5 

gezinnen werd de kinderbijslag geregeld.  

Naast de ondersteuning van gezinnen wordt er 

regelmatig een bezoek gebracht aan een internaat. Het 

internaat wordt ondersteund met humanitaire hulp en 

voor 50 kinderen worden de verjaardagen gevierd. 

Jaarlijks wordt voor hen een Kerstfeest georganiseerd. 
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Moskou: opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen 

 

De activiteiten in het opvangtehuis 

in Moskou zijn gestaakt. Vanwege 

nieuwe richtlijnen voor de 

brandveiligheid moesten extra 

kostbare veiligheidsmaatregelen 

worden toegepast. Zolang deze 

maatregelen niet zijn doorgevoerd 

mag het tehuis niet als 

opvangcentrum worden gebruikt. 

Ook de huidige registratie van de 

organisatie moest worden 

aangepast aan de eisen van de 

huidige wetgeving. Er is besloten 

om het gebouw te verkopen. 

Yaroslavl: rehabilitatiecentrum drugs- en alcoholverslaafden 

 

Gedurende het twintig jaar 

bestaan van de rehabilitatie-

boerderij hebben wij met dit 

project honderden mensen 

kunnen helpen om hun leven weer 

op de rails te krijgen. In die jaren is 

het project erg succesvol 

gebleken. Door de landbouw-

activiteiten van de boerderij was 

het rehabilitatieprogramma 

zelfvoorzienend en werd zelfs gedeeltelijk het project in Moskou ondersteund. Door veranderde 

omstandigheden zoals lagere marktprijzen voor producten, hogere prijzen voor poot- en zaaigoed, pesticiden 

en kunstmest en striktere regelgeving waardoor de varkenshouderij moest worden gesloten zijn de inkomsten 

van de boerderij zodanig onder druk komen te staan dat het bedrijf niet meer rendabel was. De daarbij 

komende personele problemen hebben ons doen besluiten het project te stoppen. Er is nog geen duidelijkheid 

over de toekomst van de boerderij. Als een koper zich aandient zal de boerderij worden verkocht. Maar ook 

voortzetting van het project op een kleinere schaal door een nabijgelegen kerk is een optie. 
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Odessa: ondersteuning probleemgezinnen, kinderclubs 

 

In de Odessa regio heeft Mission Possible in een aantal dorpen een programma gericht op kinderen en 

probleemgezinnen. Er zijn 102 Bijbelklassen georganiseerd in kinderclubs in de dorpen Peremozhny, 

Povstansky, Mayory, Zoryan, Bolgarka, Otradovo. Voor 165 kinderen werden 3 excursies georganiseerd naar 

een instelling voor beroepsoriëntatie. In totaal werden 103 crisisgezinnen 3 keer per jaar bezocht die 

counseling en materiële hulp ontvingen.  

 

210 gezinnen in de dorpen Bolgarka, Novoelizavetovka, Otradovo, Svetlogorskoe, Maloe, Egorovka, Majors 

en Povstantseskoe die getroffen waren door het coronavirus ontvingen voedselpakketten. 

 

In de zomer werd tweemaal een gezinskamp georganiseerd aan de kust van de Zwarte Zee in het dorp 

Sychavka, voor moeders en kinderen uit de dorpen van de regio Odessa. Deze zomerkampen werden 

bezocht door 73 kinderen en 37 ouders. Iedereen die het kamp bezocht werd getraind in het gebruik van 

internet en in het voorkomen van internetfraude. 
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Om ouders en kinderen voor te bereiden op onlineschool werden online bijeenkomsten in Zoom met 

kinderen (15 bijeenkomsten), jongeren (24 uur) en voor ouders (30 uur) georganiseerd. Ouders, kinderen en 

adolescenten werden getraind in het gebruik van internetbronnen voor het onderwijsproces tijdens 

quarantaine. Voor 143 studenten werd een internetpakket aangeschaft en voor 50 studenten 

computeraccessoires (flashdrive, harde schijf, router). Voor een groot gezin (5 studenten) werd een 

smartphone aangeschaft. 

 

In januari werd een evangelisatie "kerstvoorstelling" gehouden in 5 dorpen, die werd bijgewoond door 298 

kinderen en 130 volwassenen.  

 

Mission Possible organiseerde de distributie van 45.000 schoenendozen met kadootjes voor kinderen, 

gedoneerd door Samaritan’s Purse. De online-Bijbelcursus wordt door 94 studenten gevolgd. 

  

Het werk in Odessa wordt uitgevoerd door 6 medewerkers die daarbij worden ondersteund door 18 

vrijwilligers waarvan 14 regelmatig helpen. Een medewerker volgde een training voor het werken met 

kinderen. 12 trainingen zijn gegeven over het werken met kinderen aan 14 vrijwilligers. 
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Bulgarije: Babybox, Roma gaarkeukens, conferentiecentrum 

 

 

In Bulgarije heeft Mission Possible een programma ter ondersteuning van de Roma. Omdat Roma-dorpen 

vanwege de pandemie werden geïsoleerd werd een noodprogramma opgezet. In de dorpen Slatina, Karnare 

en Rozino werden 150 families voorzien van voedselpakketten bestaande uit bonen, rijst, olie, meel en 

aardappelen. In 7 Roma-dorpen werden 300 teilen met hygiéne producten uitgedeeld. Daarnaast werden 

1.000 kilo meel uitgedeeld aan 100 gezinnen. 

 

De geplande werkvakanties van de Nieuwe- en Westerkerk uit Ermelo werden vanwege de pandemie 

uitgesteld. 

 

In de gaarkeuken van Karnare werden in de periode van 15 januari tot en met 15 maart aan 50 kinderen vijf 

dagen in de week maaltijden uitgedeeld. In Ihtiman kregen in de winterperiode van november tot december 

50 mensen twee keer per week een maaltijd. In 23 dorpen werden 526 winterjassen en 577 paar schoenen 

uitgedeeld aan Roma-kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar. In het Babybox programma zijn 450 Babybox 

dozen uitgedeeld en 12 mensen werden getraind als coördinator. 

Op het centrum van Dobromirka werd een cursus georganiseerd voor twaalf tieners voor het ontdekken van 

hun talenten en roeping. In het najaar is een seminar georganiseerd voor vrouwen die slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld met 16 deelnemers.  Als opening voor de nieuwbouw werd in november een 

gebedsconferentie gehouden met 70 deelnemers. 
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Dit jaar werd de aanbouw van extra 

ruimte bij het Mission Possible centrum in 

Dobromirka in gebruik genomen. Het 

wordt gebruikt voor vakantiekampen, 

conferenties en seminars. Er waren al 

volop overnachtingsmogelijkheden maar 

de ruimte voor algemeen gebruik was te 

klein geworden. 

 

Dat is met de aanbouw ruimschoots 

verholpen. De nieuwe zaal heeft 120 

zitplaatsen. Er is ook extra kantoorruimte 

en sanitair bijgebouwd. 

 

In Bulgarije heeft Mission Possible 11 medewerkers. De staf werd ondersteund door 32 vrijwilligers. Deze 18 

vrijwilligers volgden een training. 16 vrijwilligers hielpen mee met seminars voor slachtoffers van huiselijk 

geweld. In het Babybox programma zijn 12 vrijwilligers actief. Op het centrum in Dobromirka zijn tijdens 

conferenties en kampen 4 koks als vrijwilliger actief. Voor de staf werd een teambuilding gehouden en 

richtlijnen voor de bescherming van kinderen en volwassenen die risico's lopen werden besproken. 
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Albanië: activiteitencentrum 

 

In het "Hoop"-centrum van Mission Possible in Bathore, een buitenwijk van Tirana, worden verschillende 

activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren en vrouwen. 100 kinderen bezochten de Miracle club die 

wekelijks wordt georganiseerd en 70 tieners bezochten de jeugdclub. De ontmoetingen die worden 

georganiseerd voor vrouwen werden door 110 dames bezocht. Het aantal leden van de bibliotheek, de enige 

in Bathore, groeide met 58 naar 1.492 leden. Vanuit de bibliotheek is een boekenclub georganiseerd die met 

enige regelmaat bekende schrijvers uitnodigt.  

 

In het begin van het jaar was Mission Possible actief met de nasleep van de aardbeving in november 2019. 

Voedselproducten werden uitgedeeld aan 400 gezinnen en 200 kinderen ontvingen winterjassen. Ook 

werden twee gezinnen geholpen aan nieuwe woningen. 

 

De Kerstviering werd gevierd met 133 kinderen en 210 volwassenen. 
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In de loop van het jaar moesten veel activiteiten vanwege de pandemie worden stopgezet. Maar ondanks de 

pandemie werd besloten om de dagvakantiekampen, zij het in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. 

Het was een zeer gezegende tijd voor 80 kinderen, 12 vrijwilligers en MP Albanië Team. 

 

Het werk in Bathore wordt uitgevoerd door 6 mensen. Zij worden bijgestaan door 12 vrijwilligers. 
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Armenië: Artsakh buitenschoolseopvang 
 

  
In Armenië werk Mission Possible nauw samen met de organisatie Armenian Missionary Association of 

America (AMAA). Naast ondersteuning van de buitenschoolse opvang in Azkeran in Artsakh (Nagorno 

Karabakh) ondersteunt Mission Possible ook de buitenschoolse opvang in Ijevan.  

 

De buitenschoolse opvang in Azkeran heeft de opvang verzorgd van 22 kinderen uit gezinnen met sociale 

problemen die daardoor een achterstand hebben op school. In de opvang krijgen de kinderen intensieve 

begeleiding. Maar ook is er aandacht voor de ouders in omgang met en opvoeding van de kinderen.  

 

De buitenschoolse opvang in Ijevan is een activiteit van de Armeense Evangelische kerk aldaar. Het 

centrum is tijdens het schooljaar vier dagen per week open. Na school gaan de kinderen naar het 

centrum, eten een warme maaltijd en nemen dan deel aan verschillende activiteiten: Huiswerkbegeleiding 

(rekenen, Armeense taal, Engels en geschiedenis), kunst en cultuur, sport. Een dag per week wordt er 

christelijk onderwijs gegeven. Met de ondersteuning van Mission Possible krijgen 10 kinderen 

ondersteuning. In totaal wordt de buitenschoolse opvang door 35 kinderen bezocht. 

 

Het project ‘Kinderen van Berd’, nieuwbouw van een dagopvangcentrum, moest eerst vanwege de 

pandemie en later vanwege het uitbreken van de oorlog, worden uitgesteld. 
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Eind september werd Armenië opgeschrikt 

door een grootscheepse aanval van 

Azerbeidzjan gesteund door Turkije. 

Tienduizenden mensen vluchtten, alles 

achterlatend, halsoverkop naar Armenië. 

Mission Possible startte een 

hulpprogramma dat later met de hulp van 

EO-Metterdaad werd opgeschaald. 140 

gezinnen werden voorzien van 

voedselpakketen en spullen voor 

persoonlijke hygiëne.  

 

Voor 70 gezinnen in het dorpje Ranchpar werd brandhout, winterjassen en schoeisel aangekocht en 

uitgedeeld. Ook werd een aantal gezinnen voorzien van bedden, beddengoed en kachels. 

 

In samenwerking met AMAA is een project gestart om een tiental woningen van vluchtelingen die zijn 

teruggekeerd naar Artsakh te renoveren. 
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Mission Possible Nederland 

 

Stichting Mission Possible Nederland is op 6 

oktober 2010 opgericht op initiatief van Bert 

Dokter. Bert heeft 14 jaar in Rusland gewoond en 

heeft gewerkt in de humanitaire hulpverlening in 

verschillende landen van de voormalige Sovjet-

Unie. Tijdens die periode heeft hij kennis gemaakt 

met het werk van Mission Possible onder de 

straatjeugd en heeft meegeholpen met het 

opzetten van projecten van Mission Possible in 

Moskou, Yaroslavl en Jekaterinaburg. Het 

oprichten van de stichting in Nederland heeft tot 

doel het financieel ondersteunen van de projecten 

van Mission Possible in de regio Oost-Europa en 

in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. 

Stichting Mission Possible Nederland is gevestigd 

in Groningen. 

 

Missie – Doelstellingen  

Mission Possible Nederland 

 

De missie van Mission Possible is het verlenen van 

psychologische, materiële en juridische hulp aan 

probleemgezinnen en het ondersteunen van deze 

gezinnen in het opvoeden van hun kinderen 

zodat deze risicokinderen een volwaardig leven 

leiden zonder de maatschappij tot last te zijn. Dit 

doen we vanuit christelijke bewogenheid en in 

navolging van de opdracht van Jezus om om te 

zien naar de armen en verdrukten. Mission 

Possible Nederland heeft als doel het verlenen 

van financiële steun aan organisaties van Mission 

Possible in de regio Oost-Europa en landen van 

de voormalige Sovjet-Unie door het organiseren 

van activiteiten ter verbetering van de toekomst 

van kansarme kinderen en jongeren ongeacht ras, 

geloof of politieke overtuiging alsmede het 

verrichten van al hetgeen dat met het 

vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevordelijk kan zijn. 

Mission Possible Nederland tracht haar doel 

ondermeer te bereiken door: 

 a. het werven van donateurs, fondsen en 

sponsors; 

 b. het organiseren van activiteiten die geld 

en/of goederen genereren; 

 c. het verzorgen van de public relations; 

 d. het onderhouden van contacten met de 

overheid en organisaties in de landen in 

Oost-Europa en de voormalige Sovjet-

Unie, alwaar Mission Possible een 

organisatie heeft; 

 e. het leggen en onderhouden van 

contacten en het samenwerken met 

derden. 

 

Visie Mission Possible Nederland 

 

Mission Possible Nederland geniet landelijke 

bekendheid en staat bekend als de aangewezen 

organisatie om kansarme kinderen en jongeren in 

landen van het voormalig Oostblok te 

ondersteunen.  
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Organisatie Mission Possible Nederland 

 

Als organisatievorm is gekozen voor een stichting met bestuur volgens de richtlijnen van Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF). Per 6 oktober 2010, vanaf oprichtingsdatum, heeft de Belastingdienst Mission 

Possible Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Met ingang van 1 

december 2015 is het CBF-certificaat voor kleine doelen toegekend aan Mission Possible Nederland. Dit 

certificaat is m.i.v. 1 juli 2016 vervangen door het keurmerk “Erkend Goed Doel”. 

 

 

Voorzitter: Leen van Dijke is oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. 

Na zijn vertrek uit het Parlement is hij 10 jaar lid van de concernstaf van VolkerWessels (Public 

Affairs) geweest. Nu is hij voorzitter van Stroomversnelling, voorzitter van het Strategic 

Committee van het Nationaal Energie Bespaarfonds (NET) en werkt hij als zelfstandig adviseur 

(Public Affairs). In de tijd dat hij Kamerlid was (1994-2003) bezocht hij enkele malen projecten 

van Mission Possible in Rusland. Leen van Dijke is bestuurslid sinds 6 juni 2011. 

 

Penningmeester: Teko Boeringa is vestigingsleider van het accountants en belasting-

adviseurskantoor van de Jong & Laan in Almelo. Hij is m.i.v. 15 september 2016 benoemd als 

penningmeester. 

 

Secretaris: Hendrik-Jan Graber is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat adviezen 

verstrekt op het gebied van Fondsenwerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw 

betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met hun 

overheid en maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan Graber 

is bestuurslid sinds 6 oktober 2010. 

 

 

Bestuurslid: Beert van der Berg is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf dat zich richt op 

Bouwadviezen, Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland heeft 

hij projecten van Mission Possible bezocht in Moskou en Yaroslavl en is zodoende betrokken 

geraakt. Beert van den Berg is bestuurslid sinds 6 oktober 2010. 

 

 

  

 

 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. 

Een aftredend bestuurslid is onmiddelijk herbenoembaar. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor aanname en ontslag van directeur van de Stichting 

Mission Possible Nederland. Het bestuur heeft in oktober 2010 Bert Dokter 

aangesteld als directeur. Aan bestuursleden wordt geen beloning toegekend. 

De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen, 

sociale lasten en pensioenvoorziening en bedroegen in 2020 op basis van een 

40-urige werkweek € 27.432 (2019: €27.138).  
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Mission Possible Nederland in 2020 

 

Organisatie 

In de organisatie van Mission Possible is in 2020 

geen verandering opgetreden. Tijdens de 

oprichting is gekozen voor een kleine organisatie 

die flexibel en slagvaardig kan optreden. Vanuit 

het oogpunt van kosten is bewust gekozen voor 

een kantoor aan huis. Zoveel mogelijk worden 

werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. De 

directeur van de stichting is de enige betaalde 

kracht van Mission Possible Nederland, goed voor 

1 FTE in 2020 en is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van deze werkzaamheden. 

Werkzaamheden die door vrijwilligers worden 

uitgevoerd zijn boekhouding en het opstellen van 

de jaarrekening, het schrijven van teksten voor 

fondsenwerving en publiciteit en het ontwerpen 

van promotiemateriaal. Daarnaast zijn vrijwilligers 

betrokken bij fondswervende acties.  

 

In de samenstelling van het bestuur is geen 

verandering opgetreden. Het bestuur vergaderde 

dit jaar viermaal met de directeur van Mission 

Possible Nederland. Vanwege corona zijn drie van 

deze vergaderingen online gehouden. Tijdens de 

vergaderingen werd de voortgang en de 

financiële situatie besproken en plannen gemaakt 

voor de komende periode.  

 

Vanwege de reisbeperkingen heeft het bestuur dit 

jaar geen projecten bezocht.  

 

 

Ook de internationale bestuursvergadering die 

was gepland in mei werd geannuleerd. Deze 

internationale bestuursvergadering wordt bezocht 

door vertegenwoordigers van de besturen uit de 

fondswervende landen, de directeur van Mission 

Possible Finland, Ignat Borisov die als president 

van Mission Possible fungeert en Bert Dokter, 

directeur van Mission Possible Nederland en 

vicepresident van Mission Possible. Vaak worden 

ook enkele vertegenwoordigers uit de 

projectlanden uitgenodigd.  

 

Dit jaar was het tien jaar geleden dat Mission 

Possible Nederland werd opgericht. Met de 

uitgave van een jubileum magazine is daar 

aandacht aan besteed.  

 

Om de continuïteit van de organisatie te 

waarborgen en de huidige directeur meer ruimte 

te geven voor het coördineren van de 

internationale organisatie is in het 

jubileummagazine, uitgegeven in oktober, een 

oproep gedaan voor een parttime medewerker. 

Deze functie is m.i.v. 1 februari 2021 vervuld.  
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Net als vorig jaar heeft Mission Possible de 

jaarlijkse toetsing van het CBF met succes 

doorlopen en behoudt het daarmee de erkenning. 

Mission Possible mag zich daardoor ‘erkend goed 

doel’ noemen. Deze erkenning door het CBF, de 

toezichthouder van de goededoelensector, maakt 

deel uit van een beoordelingsstelsel dat door de 

sector zelf is ontwikkeld. De erkenning vervangt 

de vroegere keurmerken van het CBF en andere 

organisaties.  

 

 

 

Mission Possible is lid van de brancheorganisatie 

Goede Doelen Nederland en van het netwerk 

CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa). 

 

Publiciteit-Communicatie 

Het communicatiebeleid van Mission Possible is er 

opgericht om kennis en begrip te creëren over de 

situatie over kinderen uit probleemgezinnen in 

landen van de voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast 

is het beleid er ook op gericht bewustzijn in 

Nederland te creëren dat Nederlanders actief 

kunnen bijdragen aan een structurele verbetering 

van de situatie van deze kinderen door Mission 

Possible te steunen. 

 

Om deze doelen te bereiken gebruikt Mission 

Possible verschillende communicatiemiddelen. 

 

Website 

De website van Mission Possible is 

mobielvriendelijk en sluit daarmee aan op de 

trend dat meer en meer mensen internet 

raadplegen via hun mobiele telefoon. Op de 

website vindt de bezoeker algemene informatie 

over Mission Possible zoals de doelstellingen, het 

bestuur en informatie over de projecten. De 

website geeft informatie op welke manieren 

mensen het werk van Mission Possible kunnen 

steunen. De website beschikt over een 

actiemodule. M.b.v. deze actiemodule kan een 

persoonlijke fondsenwervingspagina worden 

aangemaakt. M.b.v. deze pagina kan een 

sponsoractie eenvoudig bekend worden gemaakt 

bij het publiek via e-mail en sociale media en 

kunnen online donaties worden gedaan. Een 

‘barometer’ houdt de stand bij. Omdat monitoring 

van het website bezoek ruim drie maanden om 

onverklaarbare reden was uitgeschakeld zijn 

hierover geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. 

Uitgaande van gemiddelden in de ontbrekende 

periode was het aantal bezoekers 10.021. In 2019 

was dat aantal 11.130.  

 

De Google Adwords campagne die door Google 

gratis ter beschikking wordt gesteld aan non-

profitorganisaties is afgestemd op de nieuwe 

website. 

 

Nieuwsbrieven 

In 2020 zijn 7 digitale nieuwsbrieven verstuurd 

naar 1.314 adressen. Het aantal ontvangers van de 

digitale nieuwsbrief is ten opzichte van 2019 

gedaald met 133. Er is bewust voor een 

nieuwsbrief in digitale vorm gekozen vanwege de 

lage kosten en de snelheid waarmee de brief 

gemaakt en verstuurd kan worden. Maar omdat 

van een aanzienlijk deel van de achterban geen e-

mailadres bekend is zijn er 2 papieren 

nieuwsbrieven in oktober en december 

gepubliceerd die naar resp. 2.545 en 2.527 

postadressen zijn verstuurd. Het aantal 

postadressen is t.o.v. 2019 afgenomen met 53. 

 

Sociale Media 
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Mission Possible Nederland is actief op Sociale 

Media vooral op Facebook. Het aantal volgers is 

902. Dat is ten opzichte van 2019 een toename 

van 168. Er wordt naar gestreefd om wekelijks 

meerdere berichten te plaatsen met daarbij een 

link naar de website. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van betaalde Facebookadvertenties 

waarmee het bereik van de berichten aanmerkelijk 

is vergroot. 

 

In de media 

Om de naamsbekendheid van Mission Possible 

verder te vergroten zijn persberichten en artikelen 

over acties van Mission Possible aangeboden aan 

kranten en radio. Zo zijn er persberichten en 

artikelen gepubliceerd in een lokale krant in de 

regio Groningen. De persberichten hadden 

bijvoorbeeld betrekking op het tienjarig jubileum 

van Mission Possible Nederland. Deze artikelen 

zijn ook gepubliceerd op CIP.nl en 

Christelijknieuws.nl. Daarnaast is informatie over 

Mission Possible gepubliceerd in gemeentebladen 

van verschillende kerken. In het blad EO-Visie is 

een interview geplaatst naar aanleiding van het 

noodhulp project Armenië wat mede is 

gefinancierd door EO-Metterdaad. 

 

Mission Possible op tv. Van 3 t/m 9 oktober is een 

spot van 95 seconden over huiselijk geweld in 

Rusland vijf keer uitgezonden door Socutera op 

NPO1, 2 en 3. Een kortere spot met hetzelfde 

onderwerp is in dezelfde week 6 keer 

uitgezonden. De spots zijn 1,1 miljoen keer 

bekeken. EO-Metterdaad maakte 4 tv-reportages 

over de noodhulp aan vluchtelingen van Artsakh – 

Nagorno-Karabakh. Deze zijn van 19 december 

2020 tot 16 januari 2021 enkele malen 

uitgezonden. 

 

 

 

Mission Possible op de Radio. In mei en oktober 

zijn een aantal radiospotjes uitgezonden op 

GrootNieuwsRadio om het opvangprogramma 

van Mission Possible te promoten. Deze 

campagne is medegefinancierd door Quo Vadis 

Personeel uit Sliedrecht. Bij EemsDelta en Groot 

Nieuws Radio werd een interview gegeven over 

het tienjarig jubileum van Mission Possible 

Nederland. 

 

Op Groot Nieuws Radio is naar aanleiding van de 

oorlog in Artsakh – Nagorno Karabakh twee keer 

een interview gegeven. 
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De jaarlijkse MissionExpo georganiseerd door 

Opwekking in Biddinghuizen, Flevoland waar 

Mission Possible al sinds 2011 jaarlijks aanwezig is 

met een stand werd helaas geannuleerd. 

Opwekking is een conferentie waar duizenden 

christenen uit verschillende gemeenten en kerken 

met elkaar het Pinksterfeest vieren.  

 

 

 

Fondsenwerving 

Het fondsenwervingsbeleid is gericht op het 

verkrijgen van een stabiele basis van donateurs en 

niet afhankelijk te zijn van subsidies. Daarbij ligt 

de focus vooral op particuliere donateurs.  

 

In oktober is de papieren versie van het 

jubileummagazine met acceptgiro verstuurd naar 

2.545 adressen. Daarnaast ontvingen 1.500 ‘look-

a-like’ adressen het jubileummagazine.  

In de begeleidende brief werd een oproep 

gedaan voor het jubileumproject ‘De kinderen van 

Berd’.  

 

In december is een papieren nieuwsbrief met 

acceptgiro verstuurd naar 2.527 adressen.  

 

De werkvakanties naar Bulgarije die stonden 

gepland voor mei (Nieuwe Kerk Ermelo) en 

oktober (Westerkerk Ermelo) zijn uitgesteld naar 

volgend jaar. De jeugd van de Nieuwe Kerk heeft 

dit jaar voor de werkvakantie € 39.154 bijeen 

gespaard. De jeugd van de Westerkerk heeft 

vanwege het uitstel nog geen fondsen 

overgemaakt.  

 

 

 

Ook de RUN van Winschoten die gepland stond 

voor 12 september werd door de organisatie 

geannuleerd. Mission Possible deed vanaf 2012 

jaarlijks mee met deze RUN met een opbrengst 

van rond de € 5.000.  
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Een deelneemster organiseerde zelf een 

hardloopactie en haalde daarmee € 1.205 op voor 

Mission Possible. 

 

 

 

Vanwege de onzekerheid over het doorgaan van 

de Mission Possible Russia Road Trip en de 

beperkende maatregelen zijn er geen 

fondswervende activiteiten gestart door 

deelnemende teams. De bedoeling was om naar 

aanleiding van het tienjarig jubileum een 

autotocht in Rusland te organiseren om zo 

aandacht te vragen en fondsen te werven voor 

Mission Possible. Deze tocht zou in januari 2021 

plaatsvinden maar is vooralsnog uitgesteld. 

 

 

 

De Kniepertjesactie die jaarlijks sinds 2012 door 

vrijwilligers van de GKV Uithuizen werd 

georganiseerd met een opbrengst van rond de € 

2.000 is ook geannuleerd. In plaats daarvan werd 

een metworstactie opgezet waarbij mensen die 

voorheen betrokken waren de kniepertjesactie en 

de RUN van Winschoten via een speciale fondsen-

wervingspagina werden opgeroepen een donatie 

te doen in ruil voor een metworst. Het aantal te 

ontvangen metworsten hing af van het donatie 

bedrag. Met deze actie werd € 2.400 opgehaald. 

 

 

 

 

In 2020 maakten 55 kerken een gift of een 

opbrengst van een collecte over. In totaal werd € 

21.208 ontvangen. 

 

Booking.com heeft Mission Possible de 

mogelijkheid gegeven om d.m.v. overnachtingen 

donaties te ontvangen. Via boekingen op een 

webpagina gelinked aan Mission Possible doneert 

Booking.com een aanzienlijk gedeelte van het 

bedrag van de boeking aan Mission Possible. Dit 

jaar heeft dat € 509 opgeleverd. 
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In vergelijking met 2019 zijn de totale baten toegenomen met € 128.253. Vooral de baten van andere 

organisaties zonder winststreven (EO-Metterdaad en kerken) zijn verantwoordelijk voor deze stijging. Deze 

baten namen toe met € 222.959 met name vanwege de opbrengsten van het winterproject Armenië dat ook 

op tv werd uitgezonden. Maar ook de baten van kerken zijn toegenomen met € 3.538. De baten van 

particulieren zijn t.o.v. 2019 afgenomen met € 33.964. De lasten, excl. de besteding aan de Doelstelling, zijn 

t.o.v 2019 toegenomen met € 538.  

  

Inkomsten en kosten van Mission Possible Nederland per jaar: 

 

 
 

T/m 2016 is de vergoeding voor salariskosten, 

ontvangen van Mission Possible Finland, buiten 

beschouwing gelaten bij de inkomsten. Daardoor 

zijn de salariskosten t/m 2016 ook niet 

opgenomen in de kosten. Vanaf 2017 is deze 

vergoeding vanwege verandering van de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor ‘Kleine 

fondsenwervende organisaties’ (RJK C2) 

uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving wel meegenomen bij de 

inkomsten onder de noemer Baten van 

verbonden organisaties zonder winststreven. 

Vanaf 2017 zijn hierdoor de salariskosten ook 

meegenomen in de kosten. De ontvangen 

vergoeding van Mission Possible Finland voor de 

salariskosten bedroeg in 2011: € 21.780; 2012: € 

21.384; 2013: € 21.681; 2014 € 21.084; 2015: € 

21.192; 2016: € 23.313; 2017: € 23.712; 2018: € 

24.188; 2019 € 24.960; 2020: € 25.218.
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Aantal ontvangers van papieren – en digitale nieuwsbrief en Facebook volgers:

 
 

              
 

Bovenstaand diagram geeft een overzicht van de 

donaties van de verschillende organisaties die 

projecten van Mission Possible ondersteunen. 

Onder Mission Possible Internationaal wordt 

verstaan de donaties gedaan uit Amerika, 

Engeland, Finland en Zweden. Lokale 

fondsenwerving zijn de donaties (in geld en 

goederen en exclusief inbreng van vrijwilligers) die 

zijn verkregen in de landen waar de projecten 

worden uitgevoerd.  
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Financiën Mission Possible Nederland 2020 
  Begroting 

2021 

Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 

Baten     

Baten van particulieren  190.000 170.728 204.692 

Baten van bedrijven   5.000 70.500 

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 

 25.000 29.718 24.960 

Baten andere organisaties zonder 

winstreven 

 95.000 265.209 42.250 

Som der baten  310.000 470.655 342.402 

     

Lasten     

Besteed aan doelstelling     

Projecten  390.000 318.513 255.791 

Reiskosten  8.000 1.652 4.246 

Loonkosten  10.900 10.173 10.055 

Overige bestedingen    130 500 

Voorlichting  13.500 12.104 6.281 

     

Wervingskosten  43.500 26.342 25.017 

Kosten van beheer en administratie  16.000 11.504 12.291 

     

Som der Lasten  481.900 380.418 314.182 

     

Financiële baten en lasten     

Saldo Financiële baten en lasten  -1.500 -1.522 -1.147 

     

Saldo  -173.400 88.715 27.073 

     

Bestemming Saldo     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Continuïteitsreserve     

Bestemmingsreserve   2.078 24.977 

Bestemmingsfondsen   86.638 2.096 

   88.716 27.073 

Ratio’s     

Besteding aan doelstelling als 

percentage van totale lasten 

 87,65 90,05 88,13 

Wervingskosten als percentage van 

totale lasten 

 9,03 6,92 7,96 

Kosten beheer – administratie als 

percentage van totale lasten 

 3,32 3,02 3,91 

Kosten fondsenwerving als 

percentage van de totale 

opbrengsten 

 14,03 5,60 7,31 
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Toelichting op financiën Mission Possible 2020 

 

De baten van particulieren bedragen € 170.728 en zijn daarmee € 19.272 lager dan begroot. Dit komt 

doordat een aantal acties geen doorgang kon vinden. Het totaalbedrag aan donaties via de website is t.o.v. 

bijna verdubbeld. Dit jaar werd € 23.902 via de website gedoneerd. Dit jaar waren er geen Baten uit 

nalatenschappen. 

 

De Baten van andere organisaties zonder winststreven waren met € 265.209 aanmerkelijk hoger waren dan 

begroot. Met name de donaties ontvangen van EO-Metterdaad zijn hiervoor verantwoordelijk. In totaal werd 

van EO-Metterdaad € 234.250 ontvangen waarvan € 185.000 n.a.v. de tv-uitzendingen over het noodhulp 

project voor de vluchtelingen van Artsakh. Van kerken werd dit jaar t.o.v. van 2019 € 3.537 meer ontvangen.  

 

In vergelijking met 2019 zijn de totale baten toegenomen met € 128.253. 

 

Net als vorig jaar zijn volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor ‘Kleine fondsenwervende 

organisaties’ (RJK C2) uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, onder de noemer Baten van 

verbonden organisaties zonder winststreven, als baten opgenomen de vergoeding ontvangen van Mission 

Possible Finland. Deze bedroeg € 29.718. Van dit bedrag was € 4.500 bestemd voor het project in Bogotol. 

Het overige bedrag is vergoeding voor de salariskosten. 

 

Het totaalbedrag aan bestedingen aan doelstelling is € 79.672 hoger dan de begroot. Voor het project in 

Bulgarije is vanwege uitstel van beide werkvakanties € 61.987 minder uitgegeven dan begroot. Maar extra, 

niet begrote uitgaven, waren er voor het noodhulpproject in Armenië en voor het project in Odessa.  De 

kosten Voorlichting zijn vanwege de uitgave van het jubileummagazine en de productie van 

promotiefilmpjes € 6.104 hoger uitgevallen dan begroot. 
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Beleid voorzieningen en reserveringen 

 

Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve op € 30.000 vast te stellen. Deze reserve dient ter dekking 

van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar 

verplichtingen kan voldoen. De richtlijn Reserves Goede Doelen, vastgesteld door VFI, de brancheorganisatie 

van erkende goede doelen, adviseert een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de kosten van de 

werkorganisatie aan te houden. Met dit bedrag, gebaseerd op de begroting van 2020, is de stichting in staat 

om gedurende 12 maanden de personeelskosten, bankkosten en kosten beheer en administratie te 

financieren. Onder kosten van beheer en administratie vallen afschrijvingskosten, automatiseringskosten, 

reis- en verblijfkosten en overige kosten. 

 

Bestemmingsreserve (door het Bestuur bepaald) 

Naast een continuïteitsreserve heeft het bestuur een bestemmingsreserve vastgesteld van € 62.690. Deze 

bestemmingsreserve is bedoeld voor het doen van evt. aanvullende donaties aan diverse projecten. Het 

bestuur heeft € 19.400 van deze bestemmingsreserve gealloceerd voor het project Buitenschoolse opvang in 

Berd, Armenië.   

 

Bestemmingsfondsen (door de gever bepaald) 

Het totaalbedrag in de bestemmingsfondsen bedraagt € 135.012. Dit zijn fondsen die zijn ontstaan door dat 

de donateurs een bestemming aan deze giften hebben gegeven. De bestemmingsfondsen Armenië, 

Armenië Berd, Armenië Artsakh en Bulgarije zijn ontstaan door ontvangen giften van particulieren en 

instellingen (kerken). Van deze giften is 85% verwerkt in het bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen 

Armenië Artsakh EO-M Refugees en Armenië Artsakh EO-M Rebuilding zijn ontstaan door giften van EO-

Metterdaad naar aanleiding van tv-reportages over het hulpproject onder de vluchtelingen van Artsakh. Het 

bestemmingsfonds Oefa is ontstaan door ontvangen giften van een instelling (Stichting Lefeber) met 

bestemming Oefa. Daarnaast is een gift van € 18.000 ontvangen van EO Metterdaad. Ook het 

bestemmingsfonds Odessa is ontstaan door twee giften van EO-Metterdaad. Het bestemmingsfonds Asbest 

is ontstaan door ontvangen giften van een instelling (Stichting Hands & Feet) met bestemming Asbest. 

Daarnaast is een gift van € 2.000 ontvangen van EO Metterdaad. 
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Mission Possible Nederland in 2021 

 

De doelstellingen van Mission Possible Nederland 

in 2021 zijn: 

• Het versterken van de organisatie 

• Meer Nederlanders kennen en herkennen 

de naam van Mission Possible 

• Bestaande betrokkenheid donateurs 

verstevigen  

• Nieuwe donateurs werven 

Om de continuiteit van de organisatie te 

waarborgen zal een medewerker worden 

aangesteld voor 20 uur per week die 

verantwoordelijk zal zijn voor Fondsenwerving en 

Relatiebeheer.  

 

Sociale media bieden steeds betere 

mogelijkheden om het netwerk van donateurs te 

bereiken. Via Twitter, Instagram, Linkedin en 

Facebook zal Mission Possible regelmatig de 

achterban informeren over ontwikkelingen en 

gebeurtenissen in de projecten. 

 

Vooral via Facebook zullen er betaalde 

campagnes worden opgezet om niet alleen de 

naamsbekendheid maar ook de betrokkenheid bij 

het werk van Mission Possible te vergroten. 

 

Via een Google Adwords campagne zal de 

website van Mission Possible onder de aandacht 

van een groter publiek worden gebracht. 

 

Door gebruik te maken van MailBlue zal meer 

gebruik worden gemaakt van e-mailmarketing. 

 

De betrokkenheid en uitbreiding van de achterban 

zal ook worden vergroot door, afhankelijk van de 

corona crisis, het organiseren van reizen naar de 

projecten in Armenië, Bulgarije of Rusland. 

 

Omdat niet iedere donateur van Mission Possible 

over een e-mailadres beschikt of beschikbaar 

heeft gesteld zal er naast maximaal 6 x een 

digitale nieuwsbrief 2 x per jaar een papieren 

nieuwsbrief worden verzonden. 

 

Naast een jaarlijkse mailing naar kerken zullen 

kerken worden ingelicht over de mogelijkheid tot 

het geven van presentaties voor gemeente en/of 

jeugdgroepen. Een goede mogelijkheid om 

kerken bij het werk van Mission Possible te 

betrekken is het organiseren van een werkvakantie 

voor de jeugd. In 2021 zullen afhankelijk van de 

corona-crisis, twee werkvakanties worden 

georganiseerd naar Bulgarije. 

 

Er zal actief contact worden gezocht met de 

Armeense gemeenschap in Nederland voor 

ondersteuning van de projecten in Armenië. 

 

Bij EO-Metterdaad zullen de mogelijkheden 

worden onderzocht voor het indienen van ‘meelift’ 

projecten. 

 

Projectvoorstellen worden bij Fondsen ingeleverd 

voor financiering. 

 

Bij het doorgaan van de Pinksterconferentie van 

Stichting Opwekking in 2021 zal Mission Possible 

aanwezig zijn met een stand op de WereldEXPO 

2021. 

 

Als de RUN van Winschoten in september 2021 

wordt georganiseerd is Mission Possible aanwezig 

met een of meerdere teams. 

 

Over doorgaan van de Mission Possible Russia 

Road Trip naar aanleiding van het 10-jarig 

jubileum van Mission Possible Nederland zal in de 

loop van het jaar een beslissing worden genomen.  
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Begroting 2021 Mission Possible Nederland  

  

Baten  

Baten van Particulieren     190.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 95.000 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 25.000 

Som der baten 310.000 

  

Lasten  

  

Besteding aan de doelstelling  

Projecten 390.000 

Reiskosten 8.000 

Loonkosten 10.900 

  

Voorlichting 13.500 

Wervingskosten 43.500 

Kosten van beheer en Administratie 16.000 

  

Som der lasten 481.900 

  

Financiële Baten en Lasten  

Bankkosten en soortgelijke kosten -1.500 

  

Saldo Financiële Baten en Lasten -173.400 

 

Toelichting: 

De Baten van andere organisaties zonder winststreven betreffen inkomsten die worden verkregen uit acties 

van EO-Metterdaad en donaties van kerken. 

 

De Baten van verbonden organisaties zonder winststreven betreffen inkomsten die worden verkregen van 

Mission Possible Finland ter vergoeding van de salariskosten. 

 

De besteding aan de doelstelling (projecten) is in vergelijking met de baten hoog wat resulteert in een hoog 

negatief saldo. Deze besteding komt voor het grootste gedeelte ten laste van bestemmingsfondsen die in 

voorgaande jaren zijn opgebouwd. 


