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Voorwoord 
Het jaar 2019 ligt achter ons. Het was het jaar van ons 10-jarig bestaan als stichting. Dank aan God 
voor de mogelijkheden die hij de afgelopen jaren aan Jurjen en Ruth Knot gaf om van betekenis te 
zijn in het leven van heel veel kinderen en volwassenen in de Transkarpaten in Oekraïne. 
 
Evangelisatie  
Niet voor niets beginnen we met evangelisatie. In principe doen we alles om Gods liefde uit te 
dragen en dit gebeurt op veel manieren. 
 
Kiss László is de persoon waar Jurjen het meeste mee samenwerkt. László is medeoprichter van 
sportclub S.C. Miracles en was in 2019 volop actief voor de sportclub. Naast het verzorgen van 
trainingen, komt er veel meer kijken bij de sportclub. Er zijn vergaderingen met de bond en wettelijke 
regels waar de club aan moet voldoen. Kinderen die naar de trainingen komen, hebben vaak allerlei 
hulpvragen. Zo namen László en Jurjen afgelopen jaar regelmatig kinderen mee naar het ziekenhuis 
voor controle en behandelingen. Bij scholen wordt gekeken of de kinderen naar school gaan en hoe 
ze presteren. Schoolspullen en kleren werden door László en Jurjen aan een aantal kinderen gegeven. 
Met sinterklaas en Kerst mochten er veel cadeautjes en kleren uitgedeeld worden. Daarnaast 
ondersteunt László Jurjen bij allerlei klussen die gedaan moet worden, als er bijvoorbeeld groepen 
zijn, maar ook bij transporten van verschillende materialen. László is op 13 juli getrouwd met Judith.  
 
Verder mochten we een aantal personen helpen door medicijnen aan te schaffen die erg urgent 
waren. Regelmatig kopen we boeken en delen deze uit aan de werkers en jongeren.  
 
Ook dit jaar mochten we weer helpen bij het organiseren voor een aantal health clinics van een 
Amerikaanse organisatie. Op verschillende kampen kregen de zigeuners die op het kamp wonen 
gratis onderzoek, medicijnen en vitaminen. 
 
Ook mochten we helpen bij het organiseren van een aantal kinderweken en hielpen we met 
Nederlandse groepen om de lokale bevolking te helpen.   

 
Educatie 
In Dimicső was het een jaar met weinig bijzonderheden. Of misschien is het 
wel heel bijzonder dat dit kleine dorpje voor alweer het 7e jaar een programma 
mag hebben, voor het 6e jaar in een multifunctioneel gebouw midden op het 
zigeunerkampje! In de ochtend kwamen de kinderen van 3-6 jaar (7- 13 
kinderen) naar het gebouw om daar het kleuterschoolprogramma te volgen. In 
de middag kwamen de schoolkinderen vanaf 6 jaar voor huiswerkbegeleiding. 
Daarnaast waren er kerkdiensten, bijbelstudies en jeugdclubs.  
 



Het programma in Péterfalva wordt grotendeels gefinancierd door 
stichting Het Fundament. Ook hier is er een kleuterschool (20-40 
kinderen) en huiswerkbegeleiding voor kinderen die naar school gaan 
(20 kinderen). Tot en met augustus waren er twee groepen in de 
ochtend. Vanaf september is dit teruggebracht naar 1 groep. Voor het 
middagprogramma is de lokale kerk de instantie die het project  
grotendeels financiert.   
 
Naast de educatie-programma’s in Dimicső en Péterfalva zijn er een 
heel aantal kleinere projecten waar we als stichting de salarissen voor 
een aantal juffen mochten aanvullen vanuit de bijdragen van 
donateurs. Ook hebben we veel materialen uit mogen delen op de 
verschillende plekken.  

 
Kansarme kinderen 
De dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen had een 
moeilijk jaar. Een aantal medewerkers vertrok. Sommige vacatures 
konden worden opgevuld, andere niet. Net als veel andere projecten 
kreeg dit project ook te maken met behoorlijk minder financiële steun. 
Desondanks was het programma fijn en mochten er tussen de 10-20 
kinderen/jongeren dagelijks opgevangen worden.  
 

In het meisjes weeshuis `de Barmhartige Samaritaan` in 
Nagydobrony mocht Small Miracles op meerdere manieren 
helpen. Financiële bijdragen mochten we geven voor een aantal 
kleinere bouwprojecten. In april werd door Jan Tennekes en Johan 
Huttinga een inzamelactie gehouden voor allerlei spullen. Ze 
leverden de spullen vervolgens zelf ter plaatse af. In oktober 
gingen Jan en Johan opnieuw op reis, en leverden ze een compleet 
gereviseerde tandartsuitrusting (inclusief tandartsstoel) af voor de 

tandarts in het meisjes weeshuis. Sinds augustus 2019 wordt maandelijks een kinderfeest 
georganiseerd. Er zijn leuke spellen en andere activiteiten en de jarigen in die maand krijgen een 
cadeautje.  

 



Missionaire projecten 
Sinds 2016 worden op schooldagen door Small 
Miracles de lunches voor 160 kinderen geregeld. De 
lunches worden op schooldagen voorbereid op het 
Gymnasium in Nagydobrony en vervolgens 
rondgebracht naar de peuterspeelzalen in Dimiscő, 
Kisdobrony, Nagydobrony-Noord, Nagydobrony-Zuid 
en Telek.  
 
Steun voor hun eigen bijdrage in het Gymnasium 
wordt gegeven aan 9 meisjes (8 meisjes uit het 
meisjes weeshuis en 1 zigeunermeisje). 
 
De S.C. Small Miracles bestaat inmiddels uit 8 voetbalteams voor jongens (170 deelnemers) en 2 
voetbalteams voor meisjes (30 deelnemers). Naast de wekelijkse trainingen nemen alle teams deel 
aan de lokale competitie of aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden. Kinderen met diverse 
achtergronden (Oekraïens, Hongaars, Zigeuner) trekken hier gezamenlijk op. Sport verbindt! In 
februari werd een speciale inzamelactie georganiseerd om S.C. Small Miracles te voorzien van 140 
nieuwe voetballen. In de zomerperiode werd voor een grote groepen kinderen een voetbalkamp 
georganiseerd. De trainers die de wekelijkse trainingen verzorgen werden hierbij ondersteund door 
enkele trainers vanuit Nederland. 
 

 
Overige projecten 
Er waren meerdere projecten waar Small Miracles aan mee hielp. Eén van de projecten was het 
herbouwen van een gebouw op het zigeunerkamp in Telek. 
 

 
  



Financiën, kascontrole 
Als stichting zijn we voor de financiën volledig afhankelijk van sponsoren, donateurs en acties. We 
zijn gezegend met een aantal vaste grotere sponsoren (bedrijven en particulieren) die voor een 
belangrijk deel de werkzaamheden financieren. Daarnaast is er een vaste groep van donateurs die 
maandelijks bijdragen. Het aantal donateurs breidde zich uit. Ook waren er in 2019 weer donateurs 
die een éénmalige bijdrage leverden en zijn er een aantal activiteiten georganiseerd (hardlopen, 
voetbaltoernooi, kerstmarkten, spaaracties op scholen) waarbij de opbrengst (deels) ten goede 
kwam aan de stichting. Verder kregen we ruimte aangeboden voor een advertentie in het 
Nederlands Dagblad waarmee we de stichting konden promoten. 
 
In het gebied waar we als stichting actief zijn, bieden ook andere organisaties (financiële) 
ondersteuning. Helaas krijgen we meer en meer signalen dat deze ondersteuning afneemt, waardoor 
de vraag om ondersteuning vanuit onze stichting toeneemt. We zoeken naar mogelijkheden om de 
financiële slagkracht te vergroten. 
 
Op 4 maart 2020 hebben Rick Been en Julian van der Vegt een kascontrole uitgevoerd over het 
boekjaar 2019. Hun conclusie: “Vanuit onze controle hebben wij geen aanwijzingen tot twijfel over 
het beheer en de volledigheid van de financiële administratie van Stichting Small Miracles. De 
financiële administratie was volledig in haar opbrengsten en het bestaan van de kosten kan worden 
onderbouwd.”  
 
De cijfers over 2019: 

 
 
Bestuur 
In de samenstelling van het bestuur traden in 2019 een aantal wijzigingen op: 

• Jaap Knot trad in juni af als voorzitter. Jaap was bijna 10 jaar in verschillende functies nauw 
betrokken bij het werk van de stichting. Bram Melse volgde Jaap op. Bram organiseerde in 2018 
een klusreis naar Oekraïne, en raakte op die manier betrokken bij de stichting.  

• In september trad Gerrit-Jan Dijk toe tot het bestuur. Hij was in zijn vorige woonplaats nauw 
betrokken bij het werk van ‘Assen voor Oekraïne’. Zijn ervaring is een waardevolle toevoeging 
voor het bestuur. 

• Eind december trad Jelly Buitenhuis na 5 jaar lid te zijn geweest af als bestuurslid. Ter vervanging 
is inmiddels Jeanet van der Veen toegetreden tot het bestuur. Zij neemt de secretariële taken 
over van Johan Ribberink. 

 
Voor de promotie van de stichting werden met hulp van Social Media Partner 
(www.smediapartner.nl) diverse promotiematerialen ontwikkeld. 
 
  

http://www.smediapartner.nl/


Vooruitblik 2020 
In het jaar 2020 hopen we dat Jurjen en Ruth hun werkzaamheden voor de stichting kunnen 
voortzetten en mogelijk kunnen uitbreiden. Als bestuur hopen we hen hierin ondersteunen door: 

• De organisatie van een jongerenreis (herfstvakantie); 

• De realisatie van een gastenverblijf bij het huis van Jurjen en Ruth; 

• Uitbreiding van het sponsornetwerk; 

• Uitbreiding van het aantal donateurs; 

• Uitbreiding en professionalisering van het promotiemateriaal; 

• Het houden en faciliteren van inzamelingsacties. 
 
 
Dank aan God, die kracht geeft voor het werk, tot zegen van velen! 
 
 
Maart 2020 
 
 
Bram Melse, voorzitter        Jurjen Knot 
Jeanet van der Veen, secretaresse      Ruth Knot 
Gerard Wiersema, penningmeester 
Gerrit-Jan Dijk 
Johan Ribberink 
Roelienke Wagenaar 


