
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miracles Moment 2e kwartaal 2018 

Brand!  

15 juli werden we in alle vroegte opgeschrikt door een aantal berichten dat er brand was in Oekraïne 

op een zigeunerkamp in Nagydobrony. Na telefonisch contact met de medewerkers van de 

peuterspeelzaal bleek dat het gebouw waar de kerk, huiswerkklas en peuterspeelzaal plaatsvond, 

bijna volledig is afgebrand. De brand heeft ook het huis van de buren getroffen, waar een gezin met 

jonge kinderen gelukkig op tijd wakker geworden zijn en naar buiten konden gaan. Deze 

verschrikkelijke brand heeft geen slachtoffers gekost, daar zijn we dankbaar voor. Het gebouw wat 

voor ons zoveel betekende (we hebben daar veel gewerkt, Ruth was één van de juffen en Rebekka is 

daar een jaar lang meegegaan naar de peuterspeelzaal) maar nog veel meer voor de mensen en 

vooral kinderen op het kamp, is onherkenbaar geworden. De brandweer en politie die ter plekke 

waren en onderzoek deden, geven aan dat het vrijwel zeker is dat dit aangestoken is. Het blijft gissen 

naar het motief. Misschien dat de spanningen, iets verderop uitgelegd in deze brief, een rol hierin 

spelen. Wij hebben de broeders/zusters en alle kinderen meegegeven dat ze niet op mogen geven en 

dat we met zijn allen ons best moeten doen dit drama boven te komen! Wilt u helpen dit op te 

bouwen, maak dan uw gift over onder vermelding van `noodhulp Nagydobrony` op rekeningnummer 

NL58ABNA0572506902 ten name van Stichting Small Miracles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Situatie in Oekraïne 

Tijdens onze aanwezigheid in de voorjaarsvakantie merkten we helaas dat de situatie van de 

minderheden (zigeuners, maar ook Hongaren) verslechterd. Helaas blijft dit actueel. Hongaren en 

zigeuners zijn steeds vaker slachtoffer van pesterijen, vernieling van materialen, bedreigingen en 

geweld, met zelfs heel recent twee dodelijke steekpartijen van Oekraïense nationalisten gericht op 

zigeuners. We hopen en bidden dat dit een aantal incidenten zijn en dat dit niet verder voortzet. U 

kunt zich wel voorstellen dat het voor de zigeuners nog moeilijker en angstiger is om op dit moment 

te integreren met de andere volken. Opmerkelijk is dat al deze dingen bijna onvindbaar zijn in de 

Nederlandse media. Op Hongaarse media is helaas genoeg te zien. Het blijft onbegrijpelijk dat 

mensen gehaat worden en haten omdat ze van een ander ras/nationaliteit zijn. En dat deze haat zelfs 

zover gaat dat een persoon van het andere ras vermoord moet worden. Nu is dit jammerlijk genoeg 

op meerdere plekken op de wereld dagelijkse kost, toch vreemd dat dit relatief dichtbij (1800 km) 

ook gebeurd.  

 

Mei trip 

Midden mei waren wij als gezin ruim een week aanwezig in Oekraïne. Een trip die indrukwekkend 

was, met nogal wat gevolgen voor ons als gezin en ook voor de stichting en mensen in het werkveld 

in Oekraïne. We mochten ervaren dat we `thuis` kwamen bij de mensen waar we samen mee 

werkten en leefden. Daarnaast mochten we zien dat er veel projecten goed verlopen, maar dat een 

aantal projecten het wel zwaar hebben qua leiderschap en organisatie.   

Ook zijn er nog zoveel kinderen en plekken waar nog geen projecten voor zijn of projecten die nog 

niet zo lopen als het zou moeten. Mensen vroegen ook wanneer we weer kwamen om hen te 

ondersteunen, omdat we nodig gemist worden. Zelf voelden we ook het verlangen om weer te 

dienen in allerlei projecten. Vol enthousiasme en ideeën gingen we weer naar Nederland. In 

Nederland kwamen we er al pratend en biddend achter dat het tijd is om weer te gaan!  We zullen 

in Hongarije wonen en vanuit daaruit de projecten in Oekraïne bezoeken. Hoe dit allemaal gaat 

verlopen hopen we in een volgende editie te kunnen melden.  

Tijdens onze aanwezigheid mochten we een aantal dagen een programma voor Amerikaanse 

doctoren organiseren. Deze doctoren onderzochten kinderen en volwassenen, behandelden ze en 

voorzagen hen van medicijnen en vitamines. Ook was er een groep op bezoek die geïnteresseerd is 

om een aantal buitenterreinen op zigeunerkampen en bij schooltjes op te knappen/aan te leggen.  

We mochten ook de projecten bekijken en de mensen ontmoeten. We waren blij en dankbaar dat er 

zoveel mooie dingen dagelijks gebeuren en dat de medewerkers het nog steeds volhouden.  

 

Gymnasium 

Vanessza heeft het jaar goed afgerond en heeft een gemiddelde wat ruim voldoende was om haar 

over te laten gaan. 

Bij toelatingstoetsen voor nieuwe leerlingen waren er een 9 zigeunerkinderen die ook de toets 

maakten, 3 haalden het en hebben de kans om volgend jaar naar het gymnasium te gaan. Als alle 

praktische zaken geregeld worden dan zullen deze 3 meiden (nog steeds geen jongen ) vanaf 

september ook naar het gymnasium gaan.  

 

Zomerkampen 

In juni en juli mochten vele zigeunerkinderen op zomerkamp gaan. Fijn dat veel medewerkers bereidt 

waren om een week met de kinderen op te trekken en ze een onvergetelijke tijd te geven.  

 

Lieve groet, 

Jurjen & Ruth, Rebekka en Hanna Knot 


