
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miracles Moment 1e kwartaal 2018 

Decembertrip 

9 december kwam Dora een week bij ons in Nederland. Dora is bij afwezigheid van ons 

contactpersoon voor onze projecten en werkt ook nog dagelijks in één van de 

peuterspeelzalen. Dora keek haar ogen uit in Nederland en de verschillen tussen 

Nederland en Oekraïne. Ze heeft een fijne week gehad met ons en heeft haar batterij 

weer even op kunnen laden. Ook mochten we fijne gesprekken hebben over de projecten.  

Op vrijdag 15 december begonnen wij aan een tweedaagse reis naar 

Oekraïne. Zaterdag 16 december kwamen wij `s avonds bij de Oekraïense 

grens aan en daar kwam een verrassende wending in onze reis, Jurjen 

mocht het land niet in. De boete die wij gekregen hadden omdat we `te 

lang` in Oekraïne geweest waren was keurig betaald, alleen was de betaling 

van Ruth wel zichtbaar in het systeem en die van Jurjen niet. Gevolg een 

nieuwe straf: verboden om het land voor de komende 3 jaar te betreden. 

Uiteraard hebben we dit aangevochten op allerlei manieren, maar helaas zonder resultaat.  

De volgende ochtend gingen de meiden lopend de grens over en bleven voor een kleine week in 

Oekraïne. Hier hebben ze veel contacten en vrienden gezien en gesproken. Jurjen bleef in Hongarije 

waar hij veel gesprekken voerde met de contactpersonen die naar Hongarije kwamen. Eerder dan 

gepland gingen we naar Nederland om daar samen Kerst te vieren. 

Zaterdag 24 februari was een vreugdevolle dag, na een prettige maar 

lange reis mochten we (met een 6-tal jongeren) bij de grens aankomen 

en mochten we (Godzijdank Jurjen ook) de grens passeren en herenigd 

worden met de mensen die we zo hebben gemist! Johan (één van de 

jongeren en tevens bestuurslid) heeft van deze week nog een mooi 

verlag gemaakt, welke verderop te lezen is.  

 

Winter 

De winter was niet zo zwaar als het kan zijn en als bijvoorbeeld vorig jaar. Dit maakt het leven iets 

makkelijker dan vorig jaar. Toch waren en zijn er veel zieken in deze periode (geweest). De scholen 

zijn ook twee weken dicht geweest in verband met een griepepidemie. Daarnaast zijn er helaas 

serieuzere ziekten, soms is er geen hulp mogelijk soms is er wel hulp mogelijk en kunnen wij daarin 

ondersteunen. Economisch blijft de situatie zich verslechteren, wat nogal wat gevolgen heeft.  

In veel peuterspeelzalen en huiswerkklassen waren er hoge gasrekeningen of moest er nog extra 

hout aangeschaft worden. Gelukkig waren er instanties en personen die konden helpen, zodat de 

kinderen in warmte het programma konden volgen.  



 
 

Na de Kerstvakantie gingen alle projecten weer van start en hebben de kinderen weer een plek waar 

ze heen kunnen. Hieronder een heleboel foto`s waaruit we kunnen zien dat het goed gaat met de 

projecten en met de juffen en kids!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Small Miracles 

Small Miracles werd in 2009 opgericht voor de eerste periode in Oekraïne van Jurjen en Ruth. Naast 

Jurjen en Ruth werd de stichting opgericht door Jaap Knot. Met deze drie personen werd de eerste 

periode bestuurd. Na terugkomst van Jurjen en Ruth, na hun eerste periode, werd de stichting 

gewijzigd en deed Ruth een stapje terug. Toen Jurjen en Ruth (met Rebekka) voor hun tweede 

periode plannen maakten, zijn er nog meer wijzigingen doorgevoerd en ging ook Jurjen uit het 

bestuur. Jaap kreeg versterking van Mike Bosscher, Gerard Wiersema, Jelly Buitenkamp en Johan 

Ribberink. Deze 5 personen waren de laatste jaren het bestuur van Small Miracles. Voor 2018 blijven 

de laatstgenoemden in het bestuur.  



 
 

Jaap heeft aangegeven een stapje terug te doen en het stokje over te 

geven. Per januari 2018 is Jurjen toegetreden tot het bestuur als 

voorzitter. Jaap (en wij met hem) heeft Small Miracles als een heel klein 

initiatief mede-opgericht en heeft gezien dat er de afgelopen jaren heel 

veel hulp gegeven is in Oekraïne. De stichting is behoorlijk gegroeid tot 

een stabiele stichting die structureel en georganiseerd mensen helpt in 

Oekraïne. In de afgelopen periode (ruim 8 jaar) was Jaap de stabiele 

factor in het bestuur, eerst als penningmeester, daarna als voorzitter. 

Tijdens de vergadering op 11 januari nam Jaap afscheid van Small 

Miracles. Jaap, ontzettend bedankt voor alles!!  

 

      Wij zoeken nog:    

      - Muziekinstrumenten 

      - Spelmaterialen 

      - Voetbalspullen 

      - Verzorgingspullen 

 

           Heeft u iets voor ons? Bel of app  

          ons dan op het volgende nummer: 

                          0615612816 

          

 

 

Februari reis Oekraïne 

Vrijdag 23 februari nog voor de zon op is gekomen zijn Jurjen, Richard, Roelienke, Melissa,  Esther en 

Susan met de auto op weg gegaan naar Oekraïne. Een dag later, zaterdag 24 februari, zijn Ruth, 

Rebekka, Hanna en Johan met de auto naar vliegveld Eindhoven gegaan om vanaf daar met het 

vliegtuig naar Hongarije te vliegen en vanaf daar met een missionaris naar Oekraïne gebracht te 

worden. Gelukkig zijn zowel de rit met de auto als de vliegreis zonder noemenswaardige problemen 

verlopen en toen Ruth en co aankwamen op het vliegveld in Debrecen stonden Jurjen en de rest ze 

op te wachten. Hier hebben we een hapje gegeten met elkaar en zijn we op weg gegaan naar 

Oekraïne. Aangezien Jurjen in december niet de grens over mocht was het best wel spannend of het 

nu wel zou lukken. Van tevoren hadden ze al een aantal contactpersonen gevraagd om te kijken of 

Jurjen het land weer in mocht, en hij stond niet meer in de systeem dat het niet mocht. Gelukkig 

konden we zonder problemen de grens oversteken en 's avonds tegen een uur of 10 zijn we 

aangekomen bij onze slaapplaats voor deze week, een meisjesweeshuis. 

De volgende ochtend zijn we met elkaar naar een zigeuner kerkdienst geweest, waar we zelf een 

aantal liederen mochten zingen en waar we ook gezamenlijk het avondmaal hebben gevierd. Het was 

heel bijzonder om zo aan de andere kant van Europa met deze mensen samen de verbinding te 

voelen in God. Dit zette ons stil bij het waarom we daar mogen zijn en in wie Zijn naam we het werk 

mogen doen en de zegeningen hebben ontvangen dat we daar überhaupt mogen zijn om iets te 

kunnen betekenen voor die mensen.  

Vanaf maandag tot en met donderdag hebben we elke ochtend een peuterspeelzaal bezocht die 

ondersteunt wordt door Small Miracles. We zijn bij de peuterspeelzalen in Kisdobrony, Nagdobrony, 

Dimicső en Telek geweest. Hier hebben we verschillende activiteiten gedaan zoals zingen, knutselen, 

sport/spel en schminken. Het was enorm gaaf om te zien dat je door zulke, in mijn ogen, simpele 



 
 

activiteiten de kinderen zoveel geluk en blijdschap ziet ervaren. Op die momenten besef ik hoe 

enorm goed wij het hebben in Nederland en dat het belangrijk is om om te zien naar onze naaste, 

zowel dichtbij ons als ver weg. Door deze kinderen aandacht en liefde te geven zie je ze helemaal 

stralen en opbloeien. Maar als je realistisch bent is dat ook niet gek, omdat veelal de vaders in een 

ander land aan het werk zijn, omdat er in Oekraïne geen werk te vinden is en ze dus bijna allemaal 

niet een vaderfiguur in hun leven hebben. Daarnaast gaan jongens als ze oud genoeg zijn ook al snel 

aan het werk zodat er in elk geval brood op de plank kan komen. Dit kan zowel voor hun ouders zijn 

als voor hun eigen gezin, omdat het onder zigeuners niet raar is als je rond je 16e jaar al ouders 

wordt van je eerste kind. Ook als je rond kijkt in een zigeunerdorp, dan schrik ik elke keer weer van 

de omstandigheden waar ze in leven en hoe hun huizen eruit zien. Het vult mij met dankbaarheid dat 

ik in deze week een positieve bijdrage heb mogen leveren en deze kinderen plezier heb kunnen 

geven, maar vooral dat Small Miracles hier structureel iets aan probeert te doen met hulp van lokale 

mensen die wij hierdoor ook weer werk aanbieden. 

In de middagen hebben we verschillende dingen gedaan. Zo hebben we met zowel de jongere 

kinderen als ouderen samen gevoetbald. Het eerste deel van de training hebben we gekeken hoe ze 

daar samen trainden en daarna hebben zij ons uitgedaagd om een potje tegen hen te voetballen. Dit 

was heel erg gaaf om te doen en vooral de oudere jongens wilden echt niet van ons verliezen. 

Daarnaast zijn we op donderdagmiddag naar het gereformeerde gymnasium geweest. Hier wordt de 

hele school verbouwd zodat ze beter onderwijs kunnen geven aan de kinderen daar. Zo wordt er nu 

een gymzaal gebouwd, maar hebben ze nog geen sport en spelmaterialen. Daarnaast geven ze veel 

muziekonderwijs alleen zijn instrumenten daar nogal duur. Mocht u nog mensen kennen die sport en 

spelmaterialen of muziekinstrumenten heeft die niet meer gebruikt worden, neemt u dan ook gerust 

contact op met Jurjen en Ruth. Op dit moment zit er een zigeunermeisje op het gymnasium en we 

hebben dan ook met haar gesproken hoe het met haar gaat en hoe het is om daar op school te 

zitten. 

Op woensdagmiddag zijn we met een klein groepje naar het voetbalveld gegaan. Richard en 

Roelienke hebben daar twee jaar geleden, samen met nog een aantal andere mensen, de hele 

tribune opgeknapt. Het was mooi om te zien dat hij er nog steeds zo netjes bij stond, helaas komt de 

hangjeugd daar ook altijd rondhangen en gooien ze hun bierflesjes etc. daar altijd kapot. Het veld lag 

er netjes bij en het is mooi om te zien wat voor positieve invloed het voetbalteam heeft op de 

samenwerking tussen Hongaarse en zigeuner jongeren. 

Op vrijdag zijn we al vroeg vertrokken naar een opvang voor gehandicapten. Op het moment dat we 

daar aankwamen was er net een varken geslacht en waren ze deze aan het verdelen in kleine stukken 

om in te vriezen. Van een varken kunnen ze wel twee maanden middageten aanbieden bij de 

gehandicapten op de dagopvang. Helaas waren de gehandicapten er niet omdat er op dat moment 

een griepepidemie was.  

Nadat we hier waren geweest zijn we doorgereden naar de grens met Hongarije omdat we hier nog 

op bezoek zouden gaan bij twee zigeunermeisjes die hier nu vrijwilligerswerk doen en die afgelopen 

zomer zijn afgestudeerd aan het gymnasium. Toen we daar aankwamen hebben we eerst lekker 

gegeten en hebben we tijd gehad om gezellig met hen te kletsen. Hierna zijn wij naar Debrecen 

gegaan waar Ruth, Rebekka, Hanna en Johan een nacht zouden blijven slapen omdat wij de volgende 

dag met het vliegtuig naar Eindhoven terug zouden vliegen. Jurjen, Richard, Roelienke, Melissa, 

Esther en Susan zijn die avond nog doorgereden naar de grens met Oostenrijk in de sneeuw. Gelukkig 

zijn ze zonder ongelukken of andere problemen aangekomen bij hun hotel daar. Op zaterdag zijn zij 

alweer vroeg vertrokken met de auto richting Nederland, maar helaas kregen ze onderweg pech. De 

auto wilde niet meer starten na een pauze. Gelukkig was het opgelost door er een nieuwe accu in te 

zetten en konden zij hun weg weer vervolgen. Zijn waren 's avonds rond half 10 in Meppel 

aangekomen. Op hetzelfde moment zijn Ruth en co. met het vliegtuig vanaf Debrecen naar 



 
 

Eindhoven gevlogen om daarna zonder problemen naar Meppel te rijden met de auto. Zij waren rond 

6 uur weer veilig thuis. 

Als ik nu terugkijk op deze reis dan gaat de tijd elke keer dat ik daar ben veel te snel voorbij. Het is 

heel erg mooi en dankbaar dat je iets voor de mensen daar kunt betekenen en dat het woord van 

God bij hen bekend mag maken. Hoe deze mensen omgaan met hun omstandigheden geeft mij 

kracht om hier in Nederland daar ook weer mee om te gaan, maar ook om alles in perspectief te zien. 

Ik hoop niet dat dit mijn laatste keer in Oekraïne was en ik hoop dat ik jullie heb mogen inspireren 

met dit verslag over onze reis om zelf ook eens mee te gaan of om Small Miracles te steunen vanuit 

uw hart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve groet, 

Jurjen & Ruth, Rebekka en Hanna Knot 

 

 

 

 

 


