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Voor je ligt het Mission Pos-
sible magazine ‘Spasibo’, dat 
betekent ‘dankjewel’ in het 
Russisch. We hebben de afgelo-
pen maanden ons best gedaan 
om je een inkijkje in de wereld 
van Mission Possible te geven. 
Vervolgens werden we, net als 
de rest van de wereld, verrast 
door de inval in Oekraïne. Ons 
hulpproject rondom Odessa 
draait op volle toeren. 

Als focus voor dit magazine 
hadden we gekozen voor huiselijk 
geweld tegen vrouwen in Rusland, 
een groot aandachtspunt van 
onze hulpverlening. Is het nog wel 
passend om hier nu over te publi-
ceren, nu er zoveel aan de hand 
is, door toedoen van de president 
van Rusland? 

We hebben hierover nagedacht 
en er mee geworsteld. En tegelijk 
was het ook heel erg simpel. Want 
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‘Spasibo!’ 
Je hebt het tweede magazine 

in handen van 
Stichting Mission Possible. 
Het thema is ‘we vormen 

samen één puzzel’.
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de hulpverlening van Mission 
Possible is niet afhankelijk van 
politieke situaties. Onze opdracht 
is om met Gods liefde aanwezig 
te zijn bij mensen die in heel 
moeilijke omstandigheden leven. 
Dat is nu in Oekraïne zo, dat is op 
dit moment ook in Rusland zo. We 
werken aan beide zijden van het 
conflict en zijn dat ook niet van 
plan te veranderen. 

Wij zijn erg dankbaar voor de 
inzet van iedereen die bij het werk 
van Mission Possible betrokken 
is. Zeker nu, in tijden van crisis, 
voelen we de verbondenheid met 
elkaar. Het is een heel gevarieer-
de groep mensen, die allemaal op 
hun eigen manier hun bijdrage 
leveren. Incidentele donateurs, 
vaste donateurs, vrijwilligers in 
Nederland die acties organiseren, 
zakenmensen die zich verbinden 
aan een project, kerken die een 
collecte houden of meedoen met 

een werkvakantie, bestuursleden 
die zich belangeloos inzetten, 
mensen werkzaam in de projec-
ten, vrijwilligers die ter plekke 
meehelpen en de mensen die de 
hulp ontsvangen.

Een aantal van hen laten we 
aan het woord in dit magazine. 
Allemaal zijn we een puzzelstukje 
die samen een grote legpuzzel 
vormen. Samen mogen we een 
instrument in Gods hand zijn. 
Want dat is hoe wij Mission Possi-
ble zien. Een instrument om Gods 
liefde aan mensen te laten zien. 
En daarin zijn wij allemaal een 
puzzelstukje. Welk puzzelstukje 
ben jij?

Ik wens u veel lees-
plezier en dank u 
van harte voor uw 
betrokkenheid bij 
Mission Possible.    Bert Dokter
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kerken
Gezegende

Verschillende kerken hebben een speciale band met Mis-Verschillende kerken hebben een speciale band met Mis-
sion Possible. Op diverse manieren zijn ze verbonden met sion Possible. Op diverse manieren zijn ze verbonden met 
een project. Lees hoe gemeenten impact hebben en van een project. Lees hoe gemeenten impact hebben en van 
betekenis zijn op plekken ver weg. betekenis zijn op plekken ver weg. 

De Morgenstond in Zoetermeer collecteert regel-De Morgenstond in Zoetermeer collecteert regel-
matig matig voor Mission Possible. Dit geld wordt, voor Mission Possible. Dit geld wordt, 
op hun initiatief, besteed aan de projecten op hun initiatief, besteed aan de projecten 
in Bulgarije. Afgelopen maart mochten twee in Bulgarije. Afgelopen maart mochten twee 
oudsten van de gemeente zelf op bezoek in oudsten van de gemeente zelf op bezoek in 
Bulgarije. Heel indrukwekkend om de impact Bulgarije. Heel indrukwekkend om de impact 
van lange termijn hulpverlening met eigen van lange termijn hulpverlening met eigen 
ogen te mogen zien!ogen te mogen zien!

De CGK in Middelburg De CGK in Middelburg heeft ervoor geko-heeft ervoor geko-
zen om zen om een jaar lang actie te voeren een jaar lang actie te voeren voor voor 
het project Berd in Armenië. Met het opge-het project Berd in Armenië. Met het opge-
haalde geld kunnen we de inventaris voor haalde geld kunnen we de inventaris voor 
het nieuwe gebouw kopen. In 2020 heeft het nieuwe gebouw kopen. In 2020 heeft 
Mission Possible actie gevoerd voor het Mission Possible actie gevoerd voor het 
bouwen van een nieuw gebouw voor bouwen van een nieuw gebouw voor 
de dagopvang in Berd. Hier wor-de dagopvang in Berd. Hier wor-
den kinderen in moeilijke om-den kinderen in moeilijke om-
standigheden opgevangen en standigheden opgevangen en 
begeleid. begeleid. 

Gerwin: “Sinds 2013 ben ik betrokken bij het mooie en Gerwin: “Sinds 2013 ben ik betrokken bij het mooie en 
dankbare werk van Mission Possible. Wij zijn in 2014 dankbare werk van Mission Possible. Wij zijn in 2014 

voor het eerst voor het eerst met een groep jongeren op werkvakan-met een groep jongeren op werkvakan-
tie geweest.tie geweest. We gingen erheen om ‘die arme mensen’  We gingen erheen om ‘die arme mensen’ 
daar te helpen. Dat hebben we ook gedaan. We heb-daar te helpen. Dat hebben we ook gedaan. We heb-

ben samen met mensen uit de Roma-gemeen-ben samen met mensen uit de Roma-gemeen-
schap gebouwd aan hun kerk. We bouwden schap gebouwd aan hun kerk. We bouwden 

niet alleen aan de kerk, maar ook aan niet alleen aan de kerk, maar ook aan 
relaties. We hadden aandacht voor de relaties. We hadden aandacht voor de 
Roma en hun verhalen. Dat is voor hen Roma en hun verhalen. Dat is voor hen 
heel bijzonder.  heel bijzonder.  

Met een koffer vol herinneringen ver-Met een koffer vol herinneringen ver-
trokken we weer naar huis. Op zondag trokken we weer naar huis. Op zondag 
werden we weer welkom geheten in de werden we weer welkom geheten in de 
Nieuwe Kerk. En een paar weken later Nieuwe Kerk. En een paar weken later 
was er een gemeenteavond waar we onze was er een gemeenteavond waar we onze 
ervaringen mochten delen. Wat een bij-ervaringen mochten delen. Wat een bij-

zondere getuigenissen werden er ge-zondere getuigenissen werden er ge-
deeld vanuit de jonge mensen!deeld vanuit de jonge mensen!

Het bleef niet bij één keer en Het bleef niet bij één keer en 
we gingen vaker. We mer-we gingen vaker. We mer-

ken dat deze werkvakan-ken dat deze werkvakan-
ties goed zijn voor de ties goed zijn voor de 

jeugd van onze gemeente. jeugd van onze gemeente. 
Je gaat met de jongeren van Je gaat met de jongeren van 

de gemeente erheen om een de gemeente erheen om een 
stukje van Gods liefde voor stukje van Gods liefde voor 
jou te delen en ondertussen jou te delen en ondertussen 
ontvang je zelf als gemeente ontvang je zelf als gemeente 
Gods zegen! Als Gods zegen! Als 
je met anderen je met anderen 
deelt, word je er deelt, word je er 
zelf rijker van” zelf rijker van” 

KERKSUPPORT//ПОДДЕРЖКА/ЦЕРКВИ//3

Gerwin van den Berg

Wil jij ook met jouw kerk Wil jij ook met jouw kerk 
betrokken zijn bij het werk betrokken zijn bij het werk 
van Mission Possible? Neem van Mission Possible? Neem 
contact met ons op of kijk op contact met ons op of kijk op 
de website en doe ook mee! de website en doe ook mee! 
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Bogotol is ook het werkterrein 
van Ivan en Lena. Tien jaar gele-
den zijn ze hiernaartoe verhuisd 
als zendelingen. “In het begin 
was het niet eenvoudig” vertelt 
Ivan. “Mensen waren argwa-
nend. Maar we gaan door. We 
organiseren acties voor kinde-
ren en ondersteunen gezinnen 
die het moeilijk hebben. Dat is 
niet zonder effect. Langzamer-
hand komen er meer mensen. 
Nu zijn er wekelijks zo’n dertig 
bezoekers. Vijftien daarvan zijn 
lid van de kerk”.

De gemeente is klein, maar erg 
actief. Tijdens een conferentie 

4 //PROJECT/UITGELICHT//ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ/ПРОЕКТ

horen Ivan en Lena over het 
werk van Mission Possible. Over 
het werk onder gezinnen die te 
maken hebben met drugs- en 
alcoholproblematiek, en hui-
selijk geweld. Problemen die 
zij ook vaak tegenkomen bij 
gezinnen in Bogotol. Ze nemen 
contact op en bezoeken één van 
de projecten. “Met de informatie 
en adviezen die we kregen zijn 
we direct aan de slag gegaan. 
We hebben nu hier in Bogotol 
een organisatie geregistreerd. 
Daar moet je wel toestemming 
voor krijgen. Maar toen we onze 
documenten lieten zien en uit-
legden wat we van plan waren, 

Bogotol
Bogotol is een kleine stad in Centraal Siberië. 

Bekend door de ligging aan de Trans Siberische 
spoorlijn. In Bogotol worden de locomotieven van de 
Trans Siberische Express gewisseld en onderhouden. 

De meeste van de ruim 20.000 inwoners zijn 
dan ook werkzaam bij de Russische spoorwegen.

Lena & Ivan

Gezinnen
helpen in 
Siberië
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Elena & Ivan

werd ons verteld dat dit precies 
is wat de stad nodig heeft. Wij 
zijn blij dat we nu onderdeel uit-
maken van een grotere organi-
satie. We delen mee in de kennis 
en ervaring. En ondanks dat we 
hier, ver weg in Siberië, wonen 
en werken, voelen we ons niet 
alleen en kunnen we met onze 
vragen ergens terecht.”

Ivan en Lena hebben dankzij de 
hulp van Mission Possible al veel 
gezinnen kunnen helpen. Het al-
lereerste gezin was een moeder 
met vijf kinderen. Alle proble-
men die je maar kunt bedenken, 
kwamen we tegen in dit gezin. 
Het was een ontzettend gecom-
pliceerde zaak. Achteraf is dit 
voor ons werk een grote zegen 
geweest. Vanwege alle proble-
men: het ontbreken van identi-
teitspapieren, geen huisvesting, 
geen werk, geen inkomen, 
huiselijk geweld en misbruik, 
kwamen we in contact met 
allerlei instanties. Sociale zaken, 
jeugdzorg, kinderbescherming, 
politie en zelfs de FSB (de veilig-
heidsdienst). De vader van het 
gezin was niet blij met onze hulp 
aan moeder en kinderen en be-
schuldigde ons van ontvoering 
en verkoop van organen. Nu 
konden we onszelf introduceren 
bij al deze organisaties, waar je 
normaal gesproken niet gemak-
kelijk mee in contact komt. Dit is 
voor ons werk erg nuttig.

Er blijkt in Bogotol een grote be-
hoefte te zijn aan ondersteuning 
van gezinnen die te maken heb-
ben met huiselijk geweld. Bijna 
altijd gaat het om acute nood. 
Moeder en kinderen kunnen 
dan niet meer thuis verblijven. 
Helaas zijn onze opvangmoge-
lijkheden te beperkt. Daarom 
willen wij een opvangcentrum 
gaan bouwen. Dat zijn grote 
plannen, maar we hebben er 
alle vertrouwen in dat het goed 
komt.

Steun het Bogotol-project, 
scan de code en doneer!  

Kortgeleden is een nieuwe activiteit gestart: een wasse-
rette. In het deel van de stad waar wij werken hebben 
veel gezinnen geen stromend water. Met name kleding 
wassen is voor deze gezinnen een groot probleem. Wij 
hebben een paar wasmachines aangeschaft en die in 
een ruimte geïnstalleerd. Hier geven wij gezinnen de mo-
gelijkheid om zelf hun kleding te wassen. De adressen 
van de mensen die we willen uitnodigen krijgen we van 
Sociale Zaken. Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd 
door het stadsbestuur.

Een ander project waarbij we in contact komen met 
gezinnen is het naaiatelier. Met een subsidie vanuit de 
regionale overheid hebben we naaimachines gekocht. 
Grote gezinnen met een laag inkomen kunnen komen 
naaien, zomen, verstellen etc. Meisjes uit deze gezinnen 
leren hier elementaire naaivaardigheden. Dit geeft hen 
mogelijkheden voor de toekomst.

Beide projecten stellen ons in staat om op een laag-
drempelige manier in contact te komen met de ouders 
uit probleemgezinnen. Deze gezinnen besparen niet 
alleen tijd en kosten door naar de projecten te komen, 
maar ze komen ook uit hun sociaal isolement. En dat 
is minstens zo belangrijk. Ouders en kinderen worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten die door 
de lokale kerk worden georganiseerd.

Met deze activiteiten maakt Mission Possible in Bogotol   
op een heel praktische manier Jezus’ liefde zichtbaar.
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“

“
“

“
Als je met anderen deelt, 
word je er zelf rijker van. 

Gerwin van den BergGerwin van den Berg

In een prachtig Russisch woord: „razgild-
jaistvo”. Zaken worden met de grootste 
gemakzucht in de lade gelaten en veel 

Russische dames kunnen getuigen dat een 
belletje aan de politie nauwelijks zin heeft.  

William Immink 

In 2021 konden we op deze manier 119 
vrouwen en hun kinderen helpen. Een drup-
pel op de gloeiende plaat. Maar elke vrouw 

die we kunnen helpen, is er eentje!

Laten we bidden dat deze moeders zichzelf steeds meer mogen leren zien door de genadige ogen van onze Vader.Gerande Sikkema

Wij zijn erg dankbaar voor 
de inzet van iedereen die bij 

het werk van Mission Possible 
betrokken is. 
Bert Dokter

Elke dag mogen we doorge-
ven wat we van God 
ontvangen hebben.

Elburg Foods 

“

“

“

“

“

“

“

“

“
“

“

“

We worden overdonderd door de giften die binnenkomen. N.a.v. noodhulp nieuwsbrief oorlog Oekraïne

“

“

Sinds dat moment ben ik betrokken 
als donateur. Ik mocht enkele reizen 
maken naar Rusland en Bulgarije en 

heb veel mensen ontmoet. Mission 
Possible is voor mij als deel uitmaken 

van een grote familie.  Barbara

Door Mission Possible is mijn 
leven totaal veranderd. Nu 
studeer ik en heb ik een plek 

om te wonen.
Bogomila



Donateur aan het woord
Elburg Foods, producent van kant en klare kipfilet speciali-
teiten: “Wij geloven dat Onze Vader voor ons zorgt, wij zijn 
Zijn eigendom en alles wat wij ontvangen is Zijn eigendom. 
Elke dag mogen we doorgeven wat we van God ontvangen hebben. 
Het ondersteunen van organisaties als Mission Possible geeft 
ons motivatie, en vreugde. Niemand kan iedereen helpen, maar 
iedereen kan iemand helpen. Elk kind, elk gezin, elke oudere is 
geholpen, als zij toekomstmogelijkheden krijgen door bijvoor-
beeld het verstrekken van onderdak, een voedselpakket, stook-
hout of toegang tot onderwijs. Jezus leert ons: “behandel een 
ander zoals je zelf behandeld wilt worden”.

Samen sparren?
Wil je ook eens sparren hoe je van bete-
kenis kunt zijn? Bel, app of mail naar 
Gerande: 06 - 42 56 51 49 / 
gerande@missionpossible.nl

Delen maakt dankbaar
Als Mission Possible hebben we het voorrecht om heel concreet 
uit te delen van wat we ontvangen van onze achterban. We wor-
den gedreven door Mattheüs 25: 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek 
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
mij toe.

We zijn diep dankbaar dat er zoveel mensen op zoveel verschil-
lende manieren betrokken zijn bij ons werk, zodat we uit kunnen 
blijven delen. We geloven dat God ons voorziet van alles wat 
wij voor lichaam en ziel nodig hebben om Hem te dienen, met de 
opdracht royaal uit te delen aan een ieder die dat nodig heeft. 
Zo kunnen we het Goede Nieuws van het Evangelie verspreiden 
tot in de donkerste hoekjes van de wereld. Daar waar het Evan-
gelie zo ontzettend hard nodig is. Elke keer als we het veld 
bezoeken en de verhalen horen worden we weer geraakt door de 
bittere noodzaak van ons werk. 

Delen maakt je een blij en dankbaar mens. In gesprek met do-
nateurs komt regelmatig de dankbaarheid en de blijdschap die 
het geven an-sich voor mensen zelf brengt ter sprake. Er zijn 
diverse onderzoeken geweest die aantonen dat gevende mensen 
gelukkiger zijn. En dat lezen we ook in 2 Korintiërs 9. Een 
hoofdstuk dat de moeite waard is om te lezen. Geven maakt rijk! 
Het is ons verlangen om steeds meer mensen in Nederland uit 
te nodigen deel te nemen aan onze missie. Om samen tot zegen 
te zijn. Voor mensen die dit zo hard nodig hebben. Dat kan op 
verschillende manieren. Als particulier, maar ook zakelijk. 
Bijvoorbeeld door rechtstreeks bij een project betrokken te 
zijn. Eenmalig of structureel. Een veldbezoek behoort dan ook 
tot de mogelijkheden. 

WAAROM//GEVEN//ЗАЧЕМ/ДАРИТЬ//7
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Tijdens mijn reis door Bulgarije mocht ik, samen met 
mijn Bulgaarse collega’s, armbandjes uitdelen. Als je 
een armband bij iemand omdoet, is dat een intiem 
moment. Je komt letterlijk heel dichtbij. Ik werd ge-
raakt tijdens deze bijeenkomsten met de jonge Roma 
moeders. Wat hebben zij een gevecht te leveren. Voor 
zichzelf en voor hun kinderen. Roma mensen worden 
behandeld als uitschot van de maatschappij. Er is veel 
werkloosheid en armoede.

Via de lokale Roma kerken delen we babyboxen uit. Een 
box met kleertjes en hygiëneproducten voor moeder en 
kind. Ook zit er een (kinder)bijbel in de doos. Vooraf-
gaand aan het uitdelen van deze boxen, vertellen we het 
Evangelie op een bijzondere manier. We doen de moe-
ders een mooie, handgemaakte, armband om. Een arm-
band met een verhaal. Aan de armband hangen vijf be-
dels. Vervolgens neemt één van mijn collega´s het woord. 

Ze pakt er een kartonnen plaat bij, een paar pictogram-
men en wat punaises. Ze vertelt het verhaal, dat begint 
vanuit Gods hart. De eerste bedel. De vrouwen kijken vol 
verwachting toe.

“Het verhaal dat de moeders hoorden, was bij velen van 
hen bekend, maar sommigen van hen hebben de werke-

lijke boodschap misschien voor het eerst begrepen.”

God kent je en houdt heel veel van je. Je bent 
waardevol en speciaal voor Hem. Dit is een 
bijzondere boodschap voor deze moeders 
die al van kinds af aan horen dat ze twee-

derangsburgers zijn. Ik zie verwondering in 
de ogen van de moeders, als er een stilte valt. Ze houden 
hun kinderen dicht tegen zich aan.

Gods verlangen is dat je Hem kent. Daarom 
is het volgende bedeltje het teken van een 
mens. God wil je het eeuwige leven geven 
als een geschenk. Maar onze zonden – 

slechte daden en gedachten – scheiden ons 
van Hem. Aan het einde van de tijd zal de zon-

de ons vernietigen en ons voor altijd scheiden van God. 
Dit wordt uitgebeeld met de pictogrammen. Er komt een 
grote, zwarte streep, tussen God en mensen. Ik zie dat de 
vrouwen geconcentreerd kijken naar de uitleg.

We kunnen niet van onze zondigheid afko-
men, zelfs niet als we dat willen. Daarom 
is Jezus, Zoon van God, in de wereld geko-

men, als mens, om ons van onze zonden te 
bevrijden. Het kruis is daar het teken van. >>>

Een armband 
met een verhaal 



Gerande Sikkema

VERSLAG//ОТЧЕТ//9

God legde al onze zonden op Hem. Gods liefde is groter 
dan onze zonden en sterker dan de dood. God toonde 
het door Jezus uit de dood te verheffen. Jezus is de weg 
naar God. Als we aan God onze zonden belijden en ons 
wenden tot Jezus, Die voor ons gestorven is, zal Hij onze 
zonden vergeven.

De zwarte balk wordt weggehaald, de toegang tot God 
is weer open. Vervolgens gaat het verhaal verder. Het 
volgende bedeltje wordt gepakt. De vrouwen kijken naar 
hun armband, en pakken de kroon vast.

De kroon vertelt ons dat Jezus Koning is, 
Die eeuwig leeft en regeert. Als we in Hem 
geloven, zijn we Gods kinderen, zonen en 
dochters van de Koning. God is onze he-

melse Vader, Die ons nooit zal verlaten.

Ons geloof is als een zaadje dat water en 
zon nodig heeft om te groeien. Je geloof 
wordt sterker als je bidt en in de Bijbel 
leest. Het geloof als een zaadje zal een gro-

te boom worden die goede vruchten draagt.

Er wordt aan de vrouwen verteld: “Met deze armband 
kun je het Evangelie aan je kinderen vertellen”.

Het verhaal dat de moeders hoorden, was bij velen van 
hen bekend, maar sommigen van hen hebben de 
werkelijke boodschap misschien voor het eerst 
begrepen. Laten we bidden dat deze moeders 
zichzelf steeds meer mogen leren zien door 
de genadige ogen van onze Vader. En dat 
zij deze boodschap door mogen geven 
aan hun kinderen. 

Veel trouwe donateurs maakten het mogelijk dat er in Veel trouwe donateurs maakten het mogelijk dat er in 
2021 maar liefst 1300 babyboxen werden uitgedeeld.2021 maar liefst 1300 babyboxen werden uitgedeeld.

De babyboxen bevatten niet alleen verzorgingspro-De babyboxen bevatten niet alleen verzorgingspro-
ducten en kleding voor de baby maar ook educatief ducten en kleding voor de baby maar ook educatief 
materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlich-materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlich-
ting over opvoeden van kinderen, hygiene en voeding ting over opvoeden van kinderen, hygiene en voeding 
zijn een belangrijk onderdeel van het project.zijn een belangrijk onderdeel van het project.

Lees meer over het project op:
www.missionpossible.nl/babybox-project/

Steun het Babybox-project: 
scan de code en doneer!  



En de Koning zal hun antwoorden: 
“Voorwaar, Ik zeg u: 

voor zover u dit voor een van deze ge-
ringste broeders van Mij gedaan hebt, 

hebt u dat voor Mij gedaan.”
Jezus’ woorden uit Mattheüs 25:40





familiebanden met de rechterlijke macht in Keme-
rovo, legt Popova uit: „Al hun connecties en midde-
len kunnen worden ingezet om de zaak te verdoe-
zelen”.

De Russische politie wordt gekenmerkt door schou-
derophalende onverschilligheid en nalatigheid; 
corruptie en vriendjespolitiek; en een beschamend 
gebrek aan een gevoel van verantwoordelijkheid. 
In een prachtig Russisch woord: „razgildjaistvo”. Za-
ken worden met de grootste gemakzucht in de lade 
gelaten en veel Russische dames kunnen getuigen 
dat een belletje aan de politie nauwelijks zin heeft.  

Miljoenen
Betrouwbare statistieken rondom huiselijk geweld 
zijn er niet, zegt de mensenrechtenorganisatie Hu-
man Rights Watch. En de officiële cijfers die de over-
heid zo af en toe naar buiten brengt, lijken slechts 
een topje van de ijsberg. 

Volgens een onderzoek van Novaja Gazeta, Rus-
lands enige echte oppositiekrant, stierven er in 
2018 „minstens 5.000 vrouwen in een situatie van 
huiselijk geweld”. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken in Moskou meldde in hetzelfde jaar slechts 

Drieënhalf uur lang schreeuwde Vera Pechteleva 
wanhopig om hulp. Buren belden het lokale politie-
kantoor van Kemerovo aan de Leningradstraat wel 
zeven keer. Maar de politie kwam niet opdagen. 
Toen de buren het heft in eigen handen namen en 
eindelijk de deur van het appartement in schopten, 
was het te laat. Haar 23-jarige ex-vriend had haar 
vermoord: na zestig messteken gewurgd. 

Het is een luguber verhaal uit Siberië. De dader 
hangt 15 jaar strafkolonie boven het hoofd. 

Het feit dat de politie niet acuut reageert op een 
melding is een typisch voorbeeld van hoe er om 
wordt gegaan met huiselijk geweld in Rusland. Al-
jona Popova, activiste die opkomt voor slachtoffers 
van huiselijk geweld, twijfelt of de politieagenten 
zullen worden vervolgd. Eén van de agenten heeft 

Er sterven in Rusland dagelijks naar schatting zo’n 
40 vrouwen aan huiselijk geweld. Echter noch de 
politiek, noch de machtige Russisch-Orthodoxe 
Kerk wil daar verandering in brengen. 

Een epidemie van geweld in Russische  huishoudens Een epidemie van geweld in Russische  huishoudens 

ОСТАНОВКА 
НАСИЛИЕ 
ПРОТИВ 
ЖЕНЩИНЫ
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253. Volgens de krant zijn 18,8 procent van alle do-
den toe te rekenen aan geweld door familieleden 
achter de voordeur. 

Volgens activisten, waaronder Aljona Popova, op-
richter van het zelfhulpnetwerk Ti Ne Odna (Je bent 
niet alleen), zijn jaarlijks zo’n 16,5 miljoen vrouwen 
slachtoffer van huiselijk geweld. Popova schat het 
aantal vrouwen dat sterft door toedoen van part-
ners of ouders op ruim 12.000 per jaar, ruim twee 
keer zoveel als de getallen van Novaja Gazeta. De 
BBC gaat zelfs verder en zegt dat er in Rusland jaar-
lijks 14.000 mensen sterven aan huiselijk geweld: 
dat is gemiddeld 40 mensen per dag.  Volgens Popo-
va mag er gerust gesproken worden over een „epi-
demie van geweld” in Russische huishoudens. 

Wet
Opvallend genoeg werd een ingediende wet in 2019, 
die opriep om daders harder te straffen met onder 
andere gevangenisstraffen, niet aangenomen. Ook 
de Orthodoxe Kerk was tegen. Zo’n honderd con-
servatieve Russische organisaties noemden de wet 
„destructief” en „onaanvaardbaar”. De wet zou een 
product zijn „van radicale feministische ideologie die 
gericht is tegen het gezin”.  

De wet is onverenigbaar met traditionele spirituele 
en morele waarden, schreef de kerk in een verkla-
ring. In andere woorden: vaders moeten hun kinde-
ren af en toe een ‘tik’ kunnen geven. De Russisch-Or-
thodoxe Kerk vindt een dergelijke wet bovendien 
gevaarlijk omdat het kan leiden tot misbruik van de 
wet en het weghalen van kinderen uit gezinnen. Die 
weg moet Rusland niet inslaan, vindt de kerk, omdat 
de wet dan makkelijk “repressief” gebruikt worden.    

Quarantaine
Zeker sinds het begin van de coronapandemie is 
de discussie in de Russische maatschappij gestokt. 
Huiselijk geweld steeg in de maanden van lockdown 
in het voorjaar van 2020 tot ongekende hoogten, 
sommigen zeggen twee of zelfs drie keer zo hoog. 
In plaats van de slachtoffers te helpen, werden 
vrouwen die hun huis uit vluchtten beboet omdat 
ze de quarantaine regels overtraden. Ondertussen 
verdubbelden de meldingen van huiselijk geweld in 
2020 en 2021 na de start van de pandemie. De lock-
down in het voorjaar van 2020 kluisterde miljoenen 
mensen aan huis, wat de situatie verergerde. 

Een epidemie van geweld in Russische  huishoudens Een epidemie van geweld in Russische  huishoudens СТОП 
ГЛАВНАЯ 
НАСИЛИЕ

Er liggen wetsvoorstellen klaar om strenger te straf-
fen. Maar zelfs al gaat Vladimir Poetin en zijn partij 
Verenigd Rusland daarmee akkoord, dan is het nog 
steeds zaak dat er een verandering komt in de hou-
ding van politie, de houding binnen gezinnen en de 
rechtspraak. Alleen dan komt er een einde aan de 
“epidemie van geweld” in Russische huishoudens. 

William Immink is correspondent in Rusland en auteur 
van ‘Kaaskop tussen de Kalasjnikovs’ en ‘De Ladarijder.’

Vijf opvanglocaties
Mission Possible heeft in Rusland vijf opvangloca-
ties, schuilhuizen, voor vrouwen die te maken heb-
ben met (ernstig) huiselijk geweld. In Asbest, Oefa, 
Omsk, Tsjeljabinsk en Jekaterinenburg. De vrouwen 
kunnen, met hun kinderen, bij ons komen wonen 
om psychologisch, juridisch en financieel stappen te 
zetten om op eigen benen te gaan staan. Met onze 
lokale teams helpen we ze daarbij. In 2021 konden 
we op deze manier 119 vrouwen en hun kinderen 
helpen. Een druppel op de gloeiende plaat. Maar 
elke vrouw die we kunnen helpen, is er eentje!

Daarnaast heeft Mission Possible contacten met lo-
kale overheden. We zijn er dankbaar voor dat we, 
op lokaal niveau, steeds meer samenwerken met 
politie en hulpverleners om deze problematiek aan 
te pakken. 

ONDERBELICHT//НЕДОЭКСПОНИРОВАННЫЙ//13
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Barbara (53 jaar, Harderwijk, Nederland)
In 2011 kwam ik voor het eerst in aanraking met Mission Possible. De stand van Mission 

Possible op de Opwekkingsconferentie trok mijn aandacht door de eenvoud, 
soberheid en het enthousiasme van de directeur in persoon Bert. Bert begon te 

vertellen over dat wat zijn hart heeft geraakt, om mensen in nood te helpen en 
over Jezus te vertellen. En zijn droom voor Mission Possible als een stichting 
waarin iedereen er op zijn of haar plek toe doet zoals Jezus het heeft bedoeld. 
Wat een inspirerend moment! 

Sinds dat moment ben ik betrokken als donateur. Ik mocht enkele reizen maken 
naar Rusland en Bulgarije en heb veel mensen ontmoet. Mission Possible is 

voor mij als deel uitmaken van een grote familie. Verbonden in geloof en met 
vertrouwen op Jezus, de Redder van ons allen, hier en daar, dienend onderweg.

Zo doneer ik niet alleen, maar zet ik me ook actief in als vrijwilliger. Ik wandel, bak 
kniepertjes, en vertel over het werk van Mission Possible aan wie het maar wil horen. Ik 
ben blij dat ik deel mag uitmaken van deze familie!

Internationale zussen vertellen over 
de rol van Mission Possible in hun leven

Bogomila (20 jaar, Pevtcite, Bulgarije)
Ik was een meisje dat God niet goed kende. Ik leefde in zware en moeilijke 
omstandigheden. God kwam door Mission Possible in mijn leven. Hij stuurde deze 
mensen om mijn leven te veranderen. Ze geven me de kans om nieuwe mensen te 
ontmoeten, in een omgeving die anders is dan de mijne.

Door Mission Possible is mijn leven totaal veranderd. Nu studeer ik en heb ik 
een plek om te wonen. Het team van Mission Possible is als een familie voor mij. 
De missie helpt mij voor mijn persoonlijke ontwikkeling, zowel professioneel als 
geestelijk.

Ken je dat gevoel, dat je ergens binnenkomt en je je direct thuis voelt? De manier van begroeten, de 
gesprekken, de koffie, het eten, de gemoedelijkheid. Je voelt je comfortabel en thuis. Vaak is dat gevoel 
er bij familie. Bijvoorbeeld als je bij je zus binnenloopt. Of bij een tante. Je kunt dat thuisgevoel ook 
krijgen als je ver van huis bent en ineens onverwacht Nederlands om je heen hoort spreken. Misschien 
ben je zo zelfs wel eens christenen in een buitenlandse context tegengekomen. Zo bijzonder hoe je je 
dan verbonden voelt. Dat gevoel is er bij de Mission Possible zussen als ze elkaar ontmoeten. Zelfs als 
dat voor de eerste keer is.

Ondanks dat we uit andere landen, andere gebieden en een andere context komen. Als vrouwen zijn we 
verbonden. Thuis voelen bij elkaar en direct een goed gesprek kunnen hebben. Of samen nagels lakken. 
Herkenning en liefde, alsof je elkaar al jaren kent. Internationale zussen, verbonden over de hele wereld, door 
dezelfde missie: De liefde van Jezus delen met praktische ondersteuning. Wij geloven heilig in de kracht van 
goede vrouwen om je heen. Vandaar dit artikel met daarin vijf ‘internationale zussen’ aan het woord.
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Daniela (51 jaar, Sofia, Bulgarije)
Ik werkte als leraar toen het communistische regiem viel in Oost-Europa. Kort daarna 
werd ik uitgenodigd om lid te worden van de geweldige Mission Possible familie.

Mijn kleine wereld stond op zijn kop: mijn ogen werden geopend voor het 
rijk van De Kerk, de Bruid van Jezus, Mijn Verlosser. Ik realiseerde me dat 
gelovigen over de hele wereld één grote familie zijn – zorgzaam en voor 
elkaar biddend; dat ik niet alleen gelaten wordt met mijn geloof, maar dat er 
Gods dienaren zijn die zich bij mij kunnen voegen en samen kunnen we een 
verschil maken in mijn land en daarbuiten... Ik geloof dat met heel mijn hart.

Sindsdien ben ik getuige van de vele wonderen van God in Bulgarije – mensen 
begonnen hun hart te openen voor Jezus als hun Verlosser en dit veranderde 
geleidelijk hun leven. Met Mission Possible neem ik deel aan de opwekking en bouw 
van de kerk in Bulgarije - dat is een voorrecht dat het waard is om voor te leven!

Natalia (38 jaar, Siberië, Bogotol)
Elena en Ivan van Mission Possible hebben mijn leven gered. En dat van mijn kinderen. Mijn man 
was drugs- en alcohol verslaafd. Mijn kinderen en ik waren bang voor hem. Hij had een goede 
baan, maar hij gebruikte het geld voor verdovende middelen. Ik heb geen familie meer. Ik hoorde 
van Elena en Ivan in Bogotol en nam contact met hen op. Ze hebben mij en mijn kinderen 
opgehaald, 600 km bij hen vandaan, nadat ik zwaar mishandeld was. Ze hebben me geholpen 
mijn leven weer op te pakken. Nu werk ik, heb ik een eigen huis en gaan de kinderen naar school. 
Ik heb nog regelmatig contact met Elena, ze is een vriendin van me geworden. (lees het verhaal 

van Iwan en Elena op bladzijde 4 en 5). 

Gerande (33 jaar, Sint Annen, Nederland)
Als medewerker van Mission Possible deel ik ons verhaal op verschillende 

manieren hier in Nederland. Ik ben in gesprek met mensen die ons werk willen 
ondersteunen. Elke dag kom ik de schrijnende verhalen tegen. 

Het is mijn missie om te vertellen hoe we als Mission Possible duurzaam 
het verschil mogen maken in de levens van deze mensen. Het is een 
voorrecht om dat te kunnen doen. Tegelijk is het mentaal soms best pittig. 
De vrouwen die ik tegenkom op mijn reizen zijn regelmatig jonger dan ik 
ben. Ook heb ik drie kinderen die hier in Nederland goed opgroeien. Dat 
contrast is confronterend. Het geeft me energie om door te gaan. Elke dag 

weer het verschil proberen te maken. 
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Tijdspad hulp 
aan Oekraïne

€

6. 4/3 Meeleven, bidden en geven

7. 5/3 Blijven delen

8. 16/3 Opschalen noodhulp

9. 23/3 Constant m
onitoren

10: 29/3 Hulpvraag uit ri
sicogebied

11. 3/4 Offensief veranderd

12. 9/4 update 

13. 14/4 Hoe 

verder 
1. 17/2 Onrust en voorbereidingen

2. 24/2 Inval Oekraïne

3. 25/2 Opening fonds

4. 28/2 Nieuwsbrief

5. 2/3 Vlucht van Oleg

 januari                            februari     maart           april        mei

2. In de vroege ochtend 
direct contact met inter-
nationale collega’s. Geld 
gestuurd waar we dat nog 
konden. Daarnaast geo-
riënteerd op ons team in 
Oekraïne. Veel contactmo-
menten.

1. We bereiden ons voor 
op iets wat zou kunnen 
gebeuren. Nog geen idee 
wat. Het is onrustig. We 
maken extra geld naar 
Russische projecten over 
als we horen van een 
eventuele SWIFT sanctie.

3. Opstarten van de 
hulpactie voor Oekraïne. 
Openen van een fonds 
waarvan de baten naar 
hulpverlening kunnen 
gaan. Emailnieuwsbrief de 
deur uit.

HELP
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6. 4/3 Meeleven, bidden en geven

7. 5/3 Blijven delen

8. 16/3 Opschalen noodhulp

9. 23/3 Constant m
onitoren

10: 29/3 Hulpvraag uit ri
sicogebied

11. 3/4 Offensief veranderd

12. 9/4 update 

13. 14/4 Hoe 

verder 
1. 17/2 Onrust en voorbereidingen

2. 24/2 Inval Oekraïne

3. 25/2 Opening fonds

4. 28/2 Nieuwsbrief

5. 2/3 Vlucht van Oleg

 januari                            februari     maart           april        mei

4. Nieuwsbrief met aan-
dacht voor de situatie van 
medewerkers van Mission 
Possible in Oekraïne. Irina, 
de dochter van collega 
Oleg, vlucht. We volgen 
de vlucht via Instagram en 
delen haar blogs. We wor-
den overdonderd door de 
giften die binnenkomen. 
Terwijl Gerande zich focust 
op het contact met de ach-
terban, houdt Bert contact 
met Oekraïne en andere 
collega’s om te kijken hoe 
we de hulpverlening het 
beste op kunnen starten.

5. Oleg moet ook vluchten. 
We houden de achterban 
op de hoogte. We krijgen 
een hulpvraag van een 
kerk in Oekraïne voor geld 
voor dekens, kussens en 
voedsel om deze kerk te 
helpen met de vluchtelin-
genstroom. We besluiten 
dit direct voor ze te re-
gelen en stellen fondsen 
beschikbaar. 

6. De dekens worden gele-
verd, rechtsstreeks van de 
fabriek. Het beeldmateri-
aal hiervan delen we met 
de achterban. Daarnaast 
gaat het verhaal van Oleg 
en Irina verder. Er wordt 
meegeleefd. Er is veel 
contact met donateurs 
die mee willen bidden en 
geven. We besluiten geen 
transport te sturen, maar 
alles lokaal in te kopen. We 
hebben elke twee dagen 
overleg met het interna-
tionale team over hoe de 
situatie zich ontwikkeld. 
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 januari                            februari     maart           april        mei

6. 4/3 Meeleven, bidden en geven

7. 5/3 Blijven delen

8. 16/3 Opschalen noodhulp

9. 23/3 Constant m
onitoren

10: 29/3 Hulpvraag uit ri
sicogebied

11. 3/4 Offensief veranderd

12. 9/4 update 

13. 14/4 Hoe 

verder 
1. 17/2 Onrust en voorbereidingen

2. 24/2 Inval Oekraïne

3. 25/2 Opening fonds

4. 28/2 Nieuwsbrief

5. 2/3 Vlucht van Oleg

7. Deze crisis is niet zomaar voorbij. Ook al zouden de 
strijdende partijen direct stoppen, de nasleep zal gigan-
tisch zijn. Daarom bereiden we ons ook voor op dat wat 
er gaat komen. We richten ons daarbij op de mensen die 
achterblijven in de Odessa regio. In deze regio werken 
we al jarenlang samen met de lokale kerken om prak-
tisch aanwezig te zijn met de liefde van de Here Jezus en 
hebben we veel contacten. In de dorpen waar we werken 
is veel armoede. Mensen leven op dit moment van hun 
allerlaatste reserves. En door deze oorlog is de economie 
compleet ingestort. Mensen zitten zonder inkomen, pro-
ducten worden schaars, prijzen stijgen en inflatie neemt 
toe. En niet alleen economisch is het zwaar. Ook geestelijk 
maken deze mensen veel mee. 

8. Onze medewerkster 
Liliya besluit terug te gaan 
naar Oekraïne, nadat ze 
een poosje bij haar dochter 
in Boekarest heeft gelo-
geerd. Via via krijgen we 
geld bij Liliya, zodat ze in 
kan kopen. Liliya kan meel 
en olie op de kop tikken 
en koopt een grote partij. 
Daarnaast komen er vrijwil-
ligers in beeld die helpen 
met het uitdelen. Het het 
noodhulpproject groeit.

Tijdspad hulp 
aan Oekraïne
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 januari                            februari     maart           april        mei

6. 4/3 Meeleven, bidden en geven

7. 5/3 Blijven delen

8. 16/3 Opschalen noodhulp

9. 23/3 Constant m
onitoren

10: 29/3 Hulpvraag uit ri
sicogebied

11. 3/4 Offensief veranderd

12. 9/4 update 

13. 14/4 Hoe 

verder 
1. 17/2 Onrust en voorbereidingen

2. 24/2 Inval Oekraïne

3. 25/2 Opening fonds

4. 28/2 Nieuwsbrief

5. 2/3 Vlucht van Oleg

9. Een bus vol met goede-
ren wordt er uitgedeeld in 
de dorpen rondom Odes-
sa, waar we voor de oorlog 
ook aanwezig waren. Het 
project lijkt goed op gang 
te komen. Geld kan via 
de bank naar Liliya en het 
team. Er zijn vrijwilligers 
die helpen en er geld om 
voedsel te kopen. Medicij-
nen zijn niet te verkrijgen.

10. Naast dat we hulp-
goederen uitdelen in de 
dorpen die ons bekend 
zijn, ontvangen we ook 
een hulpaanvraag uit My-
kolaïv. Deze stad ligt aan 
de rand van het front, 130 
km naar het oosten vanuit 
Odessa. We besluiten om 
hier gehoor aan te geven, 
het team ter plaatse schat 
de risico’s goed in. Toch 
zijn we opgelucht als het 
bericht binnenkomt dat 
onze collega’s weer in 
Odessa zijn. 

11. Het Russische leger 
veranderd van tactiek en 
verplaatst de aanval naar 
het zuiden. Er komen meer 
gevechtshandelingen in de 
buurt van Odessa. We ma-
ken ons zorgen. Maar we 
werken ondertussen wel 
door. Er worden steeds 
meer contacten gelegd 
met lokale voedselleveran-
ciers. 

We weten niet hoe het 
verder zal gaan. We weten 
ons geborgen bij God de 
Vader. Volg het verhaal 
over Oekraïne verder via 
www.missionpossible.nl
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Het thema van dit magazine is dat we met elkaar een puzzel zijn. 
Allemaal zijn we op onze eigen plek een stukje.

Kleur jouw stukje van de puzzel in en stuur die naar 
ons op. Ook in onze projecten worden stukjes inge-
kleurt. We gaan alle stukjes met elkaar verbinden 
en maken er één mooie grote puzzel van. Zo maken 
we zichtbaar dat we met elkaar verbonden zijn!

Kleur mee!
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Het thema van dit magazine is dat we met elkaar een puzzel zijn. 
Allemaal zijn we op onze eigen plek een stukje. Puzzel mee 

win een legpuzzel!
Maak met de oplossing van deze puzzel kans op een Ark van Noach 
puzzel. Deze zoekpuzzel die bestaat uit twee gedeelten:

 

Kleur de kleurplaat mooi in. Knip het uit en 
doe em in een envelop. Stuur deze samen 
met je naam en leeftijd (en adres) naar:

Stichting Mission Possible Nederland 
Postbus 1715 
9701 BS Groningen

4

3

2

1

5

6

7

A

B

 

In het magazine staan in de afbeeldingen veel witte puzzel-
stukjes. Hoeveel puzzelstukjes kun je ontdekken? De stukjes 
op de voorkant tellen niet meer. 

Ik zie             puzzelstukjes.  

Beantwoord de volgende vragen. De antwoorden staan in de 
teksten van het magazine. Vul de juiste woorden in de rond-
jes. Welk woord komt er uit?   

1) Welk Armeens dorp bezocht onlangs Bert Dokter? 
2) Jezus is Koning en het symbool daarvan is een ... .
3) Wie vlucht er op 2 maart 2022 weg voor het geweld? 
4) William Immink schreef het boek ‘Kaaskop tussen de ...’. 
5) Hoe heet het nieuwe project van Ivan en Lena?
6) ‘Razgildjaistvo’ is een prachtig Russisch ... .
7) Wat betekent ‘Spasibo’ in het Nederlands?

De oplossing is: 

Stuur je oplossing via https://www.missionpossible.nl/puzzel/ 
in en vul het formulier in voor 30 augustus 2022. Onder de 
juiste inzenders verloten we drie legpuzzels van 1000 stukjes. 
Winnaars krijgen begin september een bericht van ons. 
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Overzichtskaart alle projecten en kantoren

Dezelfde vrouw, 
een wereld van verschil

Natalia werd het slachtoffer van huiselijk ge-
weld. Deze foto’s werden begin 2022 genomen 
in Bogotol, Rusland. Momenteel gaat het goed 
met haar en haar kinderen. 

         

  Binnenkomst  Twee maanden later

Bestel extra magazines

Ben je geraakt door het werk van Mission 
Possible en wil je in actie komen? Er zijn extra 
magazine beschikbaar. We sturen deze graag 
naar je toe, zodat meer mensen betrokken 
raken bij de projecten van Mission Possible. 
Stuur een e-mail naar 
info@missionpossible met je 
adres, en het aantal maga-
zines wat je nodig hebt. 

Bert weer in Berd

In april 2022 bezocht Bert Dokter het dorpje 
Berd in Armenië waar Mission Possible een 
buitenschoolse opvang van de Armeense 
organisatie AMAA ondersteunt. 

Het project helpt niet alleen kinderen uit 
kansarme gezinnen maar richt zich ook op 
de ouders. De kinderen krijgen een warme 
maaltijd en nemen deel aan verschillende 
lessen. Daarnaast ontvangen de kinderen en 
hun ouders psychologische en maatschappe-
lijke ondersteuning om hun problemen op te 
lossen. Vorig is begonnen met de de bouw van 
een nieuw gebouw voor de buitenschoolse 
opvang. De planning is dat het in september 
2022 wordt opgeleverd.



Dit magazine is een gratis uitgave van stichting 

Mission Possible Nederland. Een christelijke 

organisatie die actief in voormalige Sovjet-Unie landen. 

In Nederland zet de organisatie zich fondswervend in 

ten behoeve van de tientallen projecten. De stichting is 

volledig afhankelijk van giften, heeft de ANBI-status 

en is een CBF-erkend goed doel.

Doneren: IBAN: NL07 RABO 0158 045 424

Postadres: Postbus 1715, 9701 BS Groningen 

Telefoon: 050 - 851 19 02 // 06 - 28 36 47 56 

Mail: info@missionpossible.nl

Website: www.missionpossible.nl

Eindredactie & Ontwerp: BUREAUJAIRO.nl

Beeld: Gerda Bulder-Kremer (kleurplaat), 

Bert Dokter, Gerande Sikkema, Marian Strijker, 

Unsplash, Freevector, Flaticon, Eigen beheer.

 

Drukker: De Hoop Drukkerij
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een tweede leven. Bladeren en stengels 

die overblijven van de oogst worden 

bewerkt tot grondstof voor kwalitatief 

hoogwaardig papier en karton.
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Op ‘t 
collecterooster 

Veel kerken en ge-
meentes hebben een 
collecterooster ten 
behoeve van zending 
en diaconie. 

We komen ook graag 
in uw gemeente op het 
collecterooster. Met 
de inkomsten gaan we 
vrouwen en kinderen 
ondersteunen en ge-
ven hen hoop voor de 
toekomst. 

Volg ons op
LinkedIn

Wist je dat we ook 
actief zijn op het social 
media netwerk Linke-
dIn? Blijf op de hoogte 
en verbindt je met het 
netwerk van Mission 
Possible. Zoek op Mis-
sion ‘Possible Neder-
land.’ Of via de link:

www.linkedin.com/
company/stichting-mis-
sion-possible-neder-
land/

Duurzame ontwikkelings doelstellingen

Van 25 tot 27 september 2015 vond de Duurzame 
Ontwikkelingstop plaats in het hoofdkwartier van 
de Verenigde Naties in New York. Ze ontwierpen 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Hieronder zie je de zeven doelstellingen waar Missi-
on Possible zich op focust bij alle projecten. 

Huisrenovatie Artsakh 

UPDATE herstelwerkzaamheden 
in het dorp Artsakh

Eind september 2020 brak een oorlog uit 
tussen Azerbeidzjan enerzijds en Artsakh en 
Armenië anderzijds. Deze oorlog kostte dui-
zenden slachtoffers het leven. Tienduizenden 
inwoners van Artsakh vluchtten halsoverkop 
naar Armenië. Mission Possible heeft met 
ondersteuning van EO-Metterdaad een groot-
schalig hulpprogramma opgezet. Ruim 200 
gezinnen werden ondersteund met voedsel, 
kleding, schoeisel, beddengoed en brandhout. 

In Artsakh zijn 16 woningen die door de 
oorlog waren beschadigd gerenoveerd. Het 
afgelopen jaar zijn zeventig gezinnen voor wie 
terugkeer nog niet mogelijk was maandelijks 
ondersteund met voedselpakketten, hygiëne 
producten en brandhout. Het is nog steeds 
onrustig in Artsakh – Nagorno Karabakh. 

Regelmatig worden dorpen vanuit Azerbei-
dzjan beschoten en kort geleden geleden werd 
een gaspijp gesaboteerd waardoor de bewo-
ners dagenlang in de kou zaten.

         voor            na
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Masha’s man zit gevangen 
Moeder Masha wordt geholpen door Mission 
Possible Bogotol .  Ze staat er al leen voor met 
haar vier kinderen. Haar man zit  in de gevan-
genis.  We ondersteunen dit  gezin al  een aantal 
jaren door gesprekken met Masha te hebben 
en haar voedsel  te brengen. 

Help ons om moeders als Masha met hun kin-
deren te ondersteunen. Want samen doen we 
meer!  Geef eenvoudig een gift  v ia de QR code 
of maak je gift  over naar ons bankrekening-
nummer NL07RABO0158045424 t .n.v.  Mission 
Possible o.v.v.  Masha,  Bogotol . 

Dank je wel ,  Spasibo! Bert Dokter 


