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Voorwoord

In 2013 mochten wij een groot wonder in ons leven verwelkomen: Rebekka werd op 24 juli in goede gezondheid geboren. 

Hierdoor was het in 2013 wat lastiger om onze projecten te bezoeken. Toch zijn we een drietal keer in Oekraine geweest (in 

januari, maart en september). Tijdens ons bezoek in september merkten we opnieuw dat wij erg gemist worden en dat wij 

het werk en de kinderen missen. Onze plannen voor 2014 zijn dan ook dat we vanaf juni weer in Oekraïne gaan wonen en 

werken. 

In dit jaarverslag proberen we in het kort te laten zien wat 2013 betekende voor onze projecten. Ook vindt u aan het eind 

een financiële verantwoording. Voor vragen of opmerkingen weet u ons te vinden via: info@small-miracles.nl

Veel leesplezier gewenst.

Lieve groet,

Jurjen en Ruth Knot
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Szürte



2013 was het vierde kalenderjaar waarin Small Mira-

cles haar onderwijsprogramma aanbood in Szürte. We  

merk(t)en dat er een behoorlijk stijgende lijn zit in de 

ontwikkeling van de kinderen. Er gaan elk jaar meer kin-

deren (een aantal zelfs bijna dagelijks) naar school en 

deze kinderen leren steeds meer. Ook het integreren op 

de grote school met Hongaren en Oekrainers gaat steeds 

beter. Wel is het zaak om geduldig te blijven, de stapjes 

die gezet worden zijn kleine stapjes in het proces van ge-

dragsverandering. Voor de kinderen zijn het echter grote 

stappen die zij zetten, en daar zijn we erg blij mee!

Peuterspeelzaal

Vanaf september is er weer een aantal kinderen van de 

peuterspeelzaal doorgestroomd naar de zigeunerschool. 

In de peuterspeelzaal kwam dit jaar een aantal kinderen 

voor het eerst omdat ze 3 jaar werden. Helaas is er ook 

een aantal kinderen verhuisd, waardoor zij nier meer naar 

de peuterspeelzaal kunnen komen. Gelukkig kwamen er 

afgelopen jaar nog steeds gemiddeld tussen de 8 en 10 

kinderen. Aan het eind van 2013 brak hepatitis A uit in de 

school en in de peuterspeelzaal. Een heel aantal kinderen 

moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Hierdoor lag 

het programma een aantal weken stil.

Zigeunerschool

Met de vanuit de peuterspeelzaal doorgestroomde kin-

deren kwamen er vanaf september 14 kinderen (in de 

leeftijd van 6-10 jaar) naar de zigeunerschool. Naast het 

reguliere schoolprogramma, bood Small Miracles een plek 

voor huiswerk, extra les of extra activiteiten aan. Ook 

werd er stil gestaan bij de verjaardagen van deze kinde-

ren. Om de kinderen wat beter te beschermen tegen de 

kou heeft Small Miracles mutsen aangeschaft. In de zomer 

hebben we een looppad voor de kinderen aangelegd.  

’Grote’ school

Er gaan nog steeds 17 kinderen naar de grote school, 

waarvan er 10 dagelijks en 5 regelmatig gaan. Twee kin-

deren gaan helaas zelden naar school. De kinderen ont-

vingen lunch als ze naar de grote school gingen. Na de 

lessen op de grote school kwamen ze naar de zigeuner-

school om huiswerk te maken.  Naast al het serieuze werk 

was er ook voldoende tijd voor ontmoeting en gesprek en 

werden en er een aantal leuke activiteiten georganiseerd. 

Zo gingen de meiden met ons een naar een kasteel en 

hadden de jongens een voetbaltoernooi. 

De kinderen mochten aan het eind van het schooljaar 

(mei), voor de punten die ze hadden verdiend door naar 

school te gaan en huiswerk te maken, kleren kopen. De 

kinderen waren erg blij en trots met de kleren die zij zelf 

verdiend hadden. 

Zondagsschool

Omdat het voor Karcsi alleen erg lastig was en is om zon-

dagsschool aan te bieden, was er niet zo heel vaak zon-

dagsschool. Maar de keren dat er zondagsschool was 

kwamen de kinderen graag. 
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Evelin, kun jij wat over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Evelin Horvát, ik ben 16 jaar en woon in het 

dorpje Szürte in het Hongaars sprekende gedeelte van 

Oekraïne (Transkarpaten). 

Ik woon samen in ons huis met mijn oma (Irén neni), Va-

der (Gyuszi), Moeder (Anuska) en zusje Viktoria (14 jaar). 

Toen ik 6 jaar was ging ik naar school, tegelijk met mijn 

vriendinnen. Voor die tijd was ik thuis bij mijn moeder. 

Mijn vader was aan het werk.

In het eerste schooljaar heb ik een ongeluk gehad. Ik ben 

aangereden door een bus, en daardoor heb ik een poos-

je in coma gelegen. Ik heb een hele tijd in het ziekenhuis 

gelegen. Gelukkig heb ik geen schade overgehouden aan 

dit ongeluk, maar het was wel een hele spannende tijd.”

Vind jij het leuk om naar school te gaan, en waarom 

(niet)? 

“Ik ga met veel plezier naar school, want ik heb inmiddels 

veel vriendinnen gekregen op school. Mijn favoriete vak 

op school is Engels.”  

Hoe heb je Jurjen en Ruth leren kennen?

“In 2009 leerde ik hen (Gyuri és Rut) kennen toen we 

samen op een zomerkamp in Debrecen waren. Hier spra-

ken zij nog geen Hongaars, maar brachten we al wel veel 

tijd door en maakten we leuke dingen mee. Vanaf 2010 

woonden Jurjen en Ruth in Szürte, vanaf toen hebben we 

elkaar steeds beter leren kennen door de tienerclub die ze 

voor ons organiseerden.”

Wat heeft Small Miracles in 2013 voor je betekend?

“Afgelopen jaar kreeg ik de mogelijkheid om de basis-

vaardigheden als manicure te leren, van een meisje bij ons 

in het dorp die zelf manicure is. Verder heeft de stichting 

mijn lunch op school betaald, zodat ik elke dag een goede 

maaltijd had als ik naar school ging en kreeg ik extra Oe-

kraïense bijles.”

Wat voor werk zou je graag doen?

“Ik zou graag kapster en of manicure willen worden.“

Heb je nog een speciale wens?

“Ja, ik wens dat ik gelukkig mag blijven!”
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“ik wens dat ik 
    gelukkig mag blijven”

Één van de kinderen die naar de grote school gaat is Evelin Horvát. Evelin is een meisje van 16 jaar en is begonnen 

aan haar laatste jaar van de (basis)school. In mei hoopt ze haar diploma te behalen. 

Hieronder verteld Evelin wat Small Miracles voor haar betekend heeft in 2013.

Evelin 
Interview



Dimicso 
Peuterspeelzaal en huiswerkbegeleiding

In 2013 werden de bouwwerkzaamheden voortgezet en 

uiteindelijk afgerond. We zijn trots op het eindresultaat! 

In mei kon het gebouw in gebruik genomen worden voor 

de kerkdiensten. Vanaf 1 september gingen de peuter-

speelzaal en huiswerkbegeleiding van start vanuit dit 

gebouw. Op 17 november werd het gebouw officieel geo-

pend tijdens een feestelijke dienst.

Er zijn twaalf kinderen die naar de peuterspeelzaal kun-

nen komen en deze kwamen ook bijna allemaal dagelijks. 

Het niveau is door het nieuwe gebouw en de daarbij ho-

rende ruimte en hygiëne (toiletten en watervoorziening) 

enorm omhoog geschoten.

De kinderen die naar school gaan komen graag ‘s middags 

om hulp te krijgen bij het huiswerk. We merken dat de 

kinderen uit Dimicso nog meer moeite hebben om regel-

matig naar school te gaan dan bijvoorbeeld de kinderen 

uit Szürte. We moeten hier wel bij opmerken dat 2013 

pas het tweede kalenderjaar was dat er een onderwijs-

programma werd aangeboden. We zijn ook hier zeker de 

goede weg ingeslagen! 

’’ 

’’ 
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Naast zigeuners zijn ook kinderen met een beperking een 

achtergestelde groep in Oekraïne. Kinderen komen vaak 

hun huis niet uit en hebben geen enkele uitdaging in hun 

leven. De lokale bevolking weet niet hoe met deze kinde-

ren om te gaan en familie schaamt zich vaak voor hun bij-

zondere kind. Om voor deze kinderen / jongvolwassenen 

een plek te vinden is Small Miracles een lokaal initiatief 

gaan steunen. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen 

en jongvolwassenen op te vangen en hen een dagbeste-

ding te geven waar ze het goed en fijn hebben. Daarnaast 

hopen we dit programma op termijn zo uit te breiden dat 

de kinderen en jongeren zich in hun eigen tempo kunnen 

ontwikkelen.
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“de familie schaamt zich vaak 
voor hun bijzondere kind”



Overige projecten

In 2013 hebben we ook de financiële mogelijkheden ge-

vonden om een aantal extra projecten te ondersteunen. 

Één van deze projecten was het uitbreiden van de peuter-

speelzaal in Kis Dobrony. 

De Jacobikerk in Utrecht collecteerde het laatste kwartaal 

voor een nieuw project in Péterfalva. Voor dit project had 

ook Project Oekraïne tijd en geld beschikbaar gesteld in 

de zomer toen ze ter plekke hielpen. 

Daarnaast is er in Szürte een aantal extra projecten aan-

geboden in 2013 door een donateur die speciaal voor 

deze projecten een gift overmaakte. 

In Dimicso moest een man een hartoperatie ondergaan, 

hiervoor konden wij een gedeelte van de onkosten finan-

cieren. 

‘‘
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Financiën

We begonnen het jaar 2013 met een behoorlijke reserve. Van dit geld hebben we een aantal extra projecten ondernomen. 

Ook begonnen we met ons derde vaste project in Hetyen. Al deze extra uitgaven zorgden er echter niet voor dat de reserves 

terugliepen. De inkomsten waren zelfs nog net iets hoger dan de uitgaven, waardoor we nog steeds een behoorlijke reserve 

hebben. 

Uitgaven

Voor 2014 en de jaren erna zullen de uitgaven  stijgen, omdat Jurjen en Ruth weer naar Oekraïne zullen vertrekken om het 

werk vanuit daar uit te voeren en uit te breiden. Daarvoor is het goed om een reserve te hebben. Met de reserve die we nu 

hebben kunnen we zonder inkomsten een jaar alle programma`s blijven aanbieden. 

Inkomsten

De vaste inkomsten lopen langzaamaan terug. Daar tegenover staat dat er meer eenmalige giften binnenkomen en er meer 

acties worden gesteund. Voor het eerst werd er met de Dam tot Dam loop meegedaan, de opbrengst was € 6493,04. 

2013 2012 2011

 

Inkomsten  

Giften € 43.571,34 € 19.977,58 € 26.466,56

Sponsoring / Acties € 7.468,66 € 25.000,00 € 10.500,00

Rente € 429,76 € 432,38 € 153,14

Totaal € 51.469,76 € 45.409,96 € 37.119,70

 

Uitgaven  

Onderwijsprogramma's € 13.368,97 € 8.526,99 € 7.557,18

Dagbesteding € 6.000,00 € 0,00 € 0,00

Gebouwen € 19.102,63 € 17.150,00 € 10.951,81

Onkosten Jurjen en Ruth € 877,26 € 3.116,12 € 1.371,88

Overige € 11.730,51 € 3.583,17 € 6.990,31

Totaal € 51.079,37 € 32.376,28 € 26.871,18

  

Resultaat € 390,39 € 13.033,68 € 10.248,52

  

Stand reserve op 31-12 boekjaar € 44.526,82 € 44.136,43 € 31.102,75

 
Winst over het boekjaar wordt aan de reserves van het volgende boekjaar toegevoegd.

Jaarrekening
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Activa/passiva Toelichting op de jaarrekening 2013

31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

Activa Passiva

Liquide middelen Vermogen

Betaalrekening € 2.026,82 € 2.978,57 Kapitaal stichting € 44.526,82 € 44.136,43

Spaarrekening € 42.500,00 € 40.000,00

Geld in kas € 0,00 € 1.157,86

Totaal € 44.526,82 € 44.136,43 € 44.526,82 € 44.136,43

 

Uitgaven 2013 Totaal

 

Onderwijsprogramma Szürte Peuterspeelzaal € 4.167,26  

Hulp schoolkinderen € 2.758,56

Bijdrage school € 1.897,58

€ 8.823,40

Onderwijsprogramma Dimicso Hulp schoolkinderen € 886,82

Peuterspeelzaal € 3.658,75

€ 4.545,57

Dagbesteding Hetyen € 6.000,00

€ 6.000,00

Gebouwen

Dimicso Afronden gebouw binnen en buiten € 12.352,63  

€ 12.352,63

Kis Dobrony Afronden extra ruimte € 3.500,00  

 € 3.500,00

Péterfalva Start verbouwing multifunctionele 
ruimte (peuterspeelzaal, kerkzaal)

€ 3.250,00  

 € 3.250,00

  

Overige Overige projecten Szürte € 8.046,87  

 Kosten Dam tot Damloop € 995,40  

 Evangelisatiehulp € 1.213,47  

 Speelgoed € 354,30  

 Diverse onkosten € 620,47  

 Reiskosten Jurjen en Ruth € 877,26  

 Steun hartoperatie € 500,00  

 € 12.607,77

  

  

 Totaal uitgaven   € 51.079,37

 

’’ 

’’ 
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Concept en ontwerp: www.buroville.nl

Stichting Small Miracles

Postadres:

Stichting Small Miracles

Pieter Lastmanstraat 30

7944 GD Meppel

Tel. +31 (0)6 14 10 67 84

info@small-miracles.nl

www.small-miracles.nl

IBAN NL58ABNA0572506902

KvK 01165481

RSIN 821423861 


