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Nieuwsbrief – Augustus 2020
Het is inmiddels ongeveer 3 maanden geleden dat we voor het laatst een update gaven over de stand van zaken
m.b.t. Small Miracles. Er is de afgelopen periode heel veel gebeurd, zowel in Oekraïne, Hongarije als Nederland.
Graag geven we het door, zodat je als donateur en/of als lid van de thuisgemeente van Jurjen en Ruth weer
geïnformeerd bent. Als je naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan komen
we uiteraard graag in contact.

Nieuws uit Oekraïne
Kindertehuis
Van maart t/m mei konden Jurjen en Ruth i.v.m. de Coronacrisis niet in Oekraïne zijn. Zodra het weer kon, begin juni,
ging Jurjen de grens over. Ruth, Rebekka en Hanna volgden enkele weken later. In het kindertehuis zijn ze met open
armen ontvangen. Hun komst en aanwezigheid vormden een welkome afleiding in de periode van de lockdown. Een
periode die zowel bij de directie, de medewerkers als de bewoners van het kindertehuis veel onrust en onzekerheid
meebracht. Het leidde eind maart/begin april onder andere tot de financiële noodkreet, die ruim beantwoord werd:
€ 14.355,75. We zijn alle gevers heel dankbaar!
In de zomerperiode hebben Jurjen en Ruth in en rondom het kindertehuis veel werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Zowel praktische hulp bij het opknappen van voorzieningen (sportveld, zwembad) als het organiseren van
ontspannende activiteiten. Het belangrijkste waren echter de vele, vaak diepgaande gesprekken met de meisjes in
het kindertehuis, die om allerlei uiteenlopende redenen buiten het tehuis geen thuis meer hebben. Hen de weg
mogen wijzen is een groot voorrecht en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid.

Financiële ondersteuning studenten
Positief is, dat een drietal meisjes uit het kindertehuis binnenkort start met een vervolgstudie. We zoeken hiervoor
financiële ondersteuning. Wie mogelijkheden ziet om zelf of als groep (gezin, familie, wijk, kring o.i.d.) hierin voor
een langere periode maandelijks bij te dragen wordt van harte uitgenodigd zich te melden. Gezamenlijk kunnen we
dan de invulling hiervan verder vormgeven. Onderstaand een toelichting van Jurjen, daarna stellen de 3 meisjes zich
voor. Jurjen: “In het kindertehuis (de Barmhartige Samaritaan) in Nagydobrony wonen 72 meisjes, in verschillende
leeftijden. Dit kindertehuis wordt ondersteund door buitenlandse stichtingen (voornamelijk Hongaarse, Nederlandse
en Amerikaanse). Deze zomer hebben 3 meisjes succesvol hun examen afgelegd. Hieronder de verhalen van hoe
deze meisjes 5 jaar geleden in het kindertehuis zijn aangekomen. In mijn ogen een wonder dat ze uit zo`n situatie
hun leven hebben opgebouwd en hun examens succesvol hebben afgelegd. Ze hebben het verlangen om een studie
te volgen, een baan te zoeken en een stabiel leven op te bouwen. De afgelopen maanden heb ik veel met hen
gesproken. Wat opvalt is dat ze ontzettend weinig zelfvertrouwen hebben. Ook houdt de vraag waarom dit met hen
moest gebeuren ze erg bezig. Ondertussen is het prachtig om te zien wat voor liefde ze nu al uitdelen aan de kleinere
kinderen in het kindertehuis. Eerlijk gezegd word ik stil en emotioneel als ik dit bedenk en de onderstaande
levensverhalen opschrijf. Van harte aanbevolen! De studies zijn waarschijnlijk voor 4 jaar. Per jaar is er zo’n € 1.000
nodig per meisje.”
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Diana Sztroin
Op 14 augustus 2015 arriveerde Diana, gezien de slechte familieomstandigheden, in het
kindertehuis. Haar moeder en vader zijn al van jongs af aan niet in beeld. Diana leefde met
haar grootmoeder. Deze was inmiddels oud geworden en kon niet meer voor haar zorgen.
De kinderbescherming wilde Diana toen van haar grootmoeder weghalen, via een kennis
werd er contact gelegd met het kindertehuis in Nagydobrony. Twee jaar ging ze naar de
algemene school in Nagydobrony waarna ze vanaf 1 september 2017 het Gereformeerde
Gymnasium in Nagydobrony bezocht. Eind mei 2020 heeft ze deze met goede resultaten
afgerond. Godzijdank!
Vanaf september wil Diana graag verder studeren. Ze heeft zichzelf ingeschreven voor
Engels. Het is nog afwachten of ze toegelaten gaat worden.

Marika Brilla
Marika arriveerde samen met haar jongere zusje Katica op 25 augustus 2015 in het
kindertehuis. Hun moeder overleed aan TBC. Hun vader zorgde helemaal niet voor hen. Een
juf van school had medelijden met hen en legde contact met het kindertehuis voor tijdelijke
opvang. Hun vader is een tijd blijven drinken en heeft geen contact met zijn dochters gehad.
Ongeveer 2 jaar geleden overleed hij. Marika en Katica zijn nu 5 jaar in het kindertehuis en
maken het goed. Marika heeft de algemene school afgerond met goede resultaten. Haar
grote hobby en talent is dansen. Zij heeft zichzelf aangemeld voor een moderne
dansopleiding.
De toelatingsexamens zijn goed gelukt. Binnenkort hoort Marika of ze toegelaten wordt tot
deze school.

Marika Kalenyuk
Marika arriveerde op 21 januari 2015 in het kindertehuis. Haar moeder overleed en liet een
man met 8 kinderen achter. Dit zorgde voor veel grote problemen en de kinderbescherming
kon niet anders dan ingrijpen. Marika en 3 zussen werden naar een staatsinternaat gebracht
en na een tijdje werd er vanuit daar gevraagd of ze naar het kindertehuis in Nagydobrony
konden komen, dit kon gelukkig voor hen. Voor de meisjes was het moeilijk om hun plek te
vinden in het kindertehuis. Op dit moment zijn ze er helemaal op hun plek en is Marika één
van de actiefste meiden in het tehuis. Door haar thuissituatie heeft ze de eerste jaren van
haar leven de school weinig bezocht. Dit zorgde ervoor dat ze een fikse achterstand had en
heeft bij het leren.
Met heel veel inzet heeft Marika haar examens dit jaar gehaald. Ze wil graag sociale
pedagogiek studeren.
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Contacten
Ondanks de beperkingen konden Jurjen en Ruth in de afgelopen periode afstemmen met de betrokkenen bij de
diverse projecten buiten het kindertehuis, zoals de plaatselijke dominees, de trainers van FC Small Miracles en de
juffen van kinderopvang en huiswerkbegeleiding.

Bezoeken
Gezien de beperkte mogelijkheden om Oekraïne in te komen (dan kan het wel, dan kan het niet en dat kan ook
zomaar veranderen) was het mooi dat vanuit Meppel Henk Wiersema en zijn dochter Sara het kindertehuis konden
bezoeken. Ze raakten onder de indruk van de veerkracht van veel van de meisjes in het kindertehuis, ondanks wat zij
in hun vaak nog jonge leven hebben meegemaakt. Henk en Sara komen graag weer terug!
Door een sponsor waarmee al langere tijd goede contacten bestaan zijn op de zigeunerkampen Kisdobrony en Telek
speeltoestellen geplaatst bij de peuterspeelzaal. Een gepland bezoek vanuit deze sponsor met een delegatie in
september zal zoals het nu lijkt niet doorgaan, of in aangepaste vorm plaatsvinden (een kleinere delegatie).

Situatie op zigeunerkampen
Op de kampen is de situatie zorgwekkend. De kinderen zijn al vanaf maart thuis en er zijn veel gedragsproblemen.
Ouders zijn de laatste maanden weer aan het werk, dus de financiële situatie verbetert wel iets ten opzichte van
maart. De meeste kampen hebben recentelijk wel een trauma meegemaakt en dit heeft zijn weerslag op de kampen.
Kerken en kinderbijeenkomsten waren verboden, gelukkig zijn er sinds een maand weer kerkdiensten en jongerenen kinderclubs zijn ook weer mogelijk. De jaarlijkse zomerkampen gaan dit jaar vanwege de Coronacrisis niet door.
Verder is er nog veel onduidelijk over de start van de scholen en peuterspeelzalen.
In al die jaren die Jurjen en Ruth in Oekraïne komen hebben ze nog nooit zo`n geestelijke armoede en nood gezien.
Gods leiding en zegen is onmisbaar!

Plannen voor de komende tijd
Inmiddels worden de plannen voor de komende tijd verder uitgewerkt. Veel is daarbij afhankelijk van wat mag (vooral
gezien de Coronacrisis). Ook is dit afhankelijk van wat kan, qua beschikbare (financiële) middelen en qua beschikbare
tijd. Mede om die reden zijn we als bestuur heel blij met het plan van Richard en Roelienke Wagenaar, om vanaf
januari 2021 voor een jaar te gaan helpen bij de diverse werkzaamheden. Zij zullen zelf binnenkort wel meer van zich
laten horen. We bidden dat hun inzet tot zegen mag zijn voor velen.

Nieuws uit Hongarije
Gastenverblijf
De eerste weken van augustus is er door Jurjen en een bouwvakker uit Oekraïne
hard gewerkt aan het gastenverblijf bij het huis van Jurjen en Ruth in Tornyospálca.
Helaas werden de werkzaamheden vroegtijdig afgebroken, omdat de bouwvakker
(onverwacht) niet langer beschikbaar was. Doel van het gastenverblijf is enerzijds
de opvang van gasten van Jurjen en Ruth (familie/vrienden/bezoek i.v.m. de
stichting), anderzijds ook een plek om jongeren vanuit Oekraïne te kunnen
ontvangen. We hopen dat er binnenkort mogelijkheden komen om het verblijf
verder af te bouwen en in te richten. De financiering van het gastenverblijf is nu
voor ongeveer 2/3 geregeld, we zoeken naar mogelijkheden om ook het laatste
deel te kunnen regelen.
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Gezin Knot
Net als in veel andere delen van de wereld ging ook Hongarije op slot. Dus ook de school van Rebekka en de
peuterspeelzaal van Hanna. Een tijd die Jurjen en Ruth als gezin meer dan anders samen hebben doorgebracht, soms
ook door verplichte quarantaine (met strenge controle). Het gaf ook de mogelijkheid voor herbezinning op gezin en
werk. Ruth heeft besloten haar werk in Hongarije stop te zetten, zodat ze er meer kan zijn voor het gezin en voor de
stichting. Dit geeft Jurjen meer flexibiliteit om zijn werk voor de stichting in te kunnen richten. Als bestuur hebben
we besloten om Jurjen en Ruth hierin financieel bij te staan, voor het eerst in ruim bijna 11 jaar ontvangen ze
maandelijks een vrijwilligersvergoeding. Mee dankzij extra binnengekomen donaties konden we dit voor 2020
invulling geven. Voor 2021 zullen we moeten bekijken of we dit kunnen continueren. Half augustus waren Ruth,
Rebekka en Hanna voor een korte vakantie in Nederland, weer even de mogelijkheid voor contact met familie en
vrienden, voor dat in september, als alles volgens planning verloopt, de scholen weer starten.

Nieuws uit Nederland
Jongerenreis Meppel voor Oekraïne
Met de ervaring die hij meebracht uit zijn vorige woonplaats startte Gerrit Jan Dijk vorig jaar de voorbereidingen voor
een jongerenreis naar Oekraïne. De werkgroep Meppel voor Oekraïne werd gevormd en de voorbereidingen werden
gestart. Qua periode werd gekozen voor de herfstvakantie van 2020. In februari startte de opgave, en al snel meldden
zich ongeveer 40 deelnemers. Geweldig! Helaas werden de voorbereidingen behoorlijk doorkruist door de
Coronacrisis, allerlei geplande acties om geld voor de reis en de
werkzaamheden ter plaatse in te zamelen konden geen doorgang
vinden. Door zowel de creativiteit van de werkgroep en de
betrokkenheid van de deelnemers kon in de afgelopen periode toch op
allerlei manieren geld worden ingezameld. Zonder iemand tekort te
willen doen, een opsomming van de vele activiteiten: taarten bakken,
pennenactie, mondkapjes maken, etuis en verzorgingspakketjes maken,
flessen inzamelen, tuin- en kluswerkzaamheden, spaarpot, verkoop in de
tuin, pub quiz, verkoop bij zaalvoetbal, markt.
Inmiddels is al een bedrag van ongeveer € 6.000 ingezameld, en dat nog zonder de opbrengst van de reeks aan
activiteiten in de ‘Te gekke Knotsweek’. Zit er in die naam een verwijzing naar het gezin Knot, of verwijst het naar de
(voor ouderen misschien nog) bekende TV-familie Knots?
De beslissing over het al dan niet doorgaan van de Jongerenreis zal half september worden genomen. Veiligheid staat
hierbij voorop! Hier nemen we maar over wat Jurjen op basis van een Hongaars spreekwoord wel vaker zegt: “God
haast zich niet, maar komt nooit te laat! Op Zijn tijd is het goed.”

Inzameling goederen, Meppel e.o. maar ook als je verder weg woont
In het verleden zijn al veel goederen ingezameld en getransporteerd naar Oekraïne. Sinds we
opslagruimte beschikbaar hebben, kunnen we ook makkelijker dan voorheen opslaan. Elke
eerste zaterdag van de maand kunnen er, voorafgegaan door contact met Fake Hartsuiker,
goederen worden gebracht. Bij grotere partijen kan het in overleg uiteraard ook op een ander
moment. Ook voor wie niet in de directe omgeving van Meppel woont en bij wil dragen, neem
contact op en we bekijken de mogelijkheden. Wat we zoal inzamelen: muziekinstrumenten,
speelgoed voor binnen en buiten, voetbalmaterialen (hesjes/pionnen/schoenen/kleding),
linnengoed (handdoeken, theedoeken, vaatdoeken) kleding (wat je ook zelf/je kinderen zou
aantrekken) en schoolmeubels. Op dit moment is er, omdat het passeren van de grens met
Oekraïne de nodige moeite met zich mee kan brengen, nog geen transport gepland, maar
weet dat de goederen
uiteindelijk
goede bestemming
krijgen. in Oekraïne
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Promotie
Via de edities van het ‘Trots op’ magazine die de
komende tijd verschijnen kunnen we de
naamsbekendheid van onze stichting verder uitbreiden.
Een mooie basis om daarmee het aantal (vaste)
donateurs en het sponsornetwerk te vergroten.
Binnenkort schrijven we alle CGK- en GKV-kerken in Nederland aan met het verzoek om aandacht te mogen besteden
aan onze stichting d.m.v. informatie in een informatiebulletin, een presentatie en/of een éénmalige/structurele
collecte. Bent u of ben jij lid van 1 van deze kerken, dan hopen we op ondersteuning van deze actie. Bent u of ben jij
lid van een andere kerkelijke gemeente, dan vragen we om de mogelijkheden te bekijken om daar onze stichting te
promoten. Laat het ons weten als hier hulp bij nodig is.

Bestuur
Al langere tijd is Gerard Wiersema, onze penningmeester, vanwege ziekte niet beschikbaar. Ook vanaf deze plek
wensen we hem sterkte bij het verdere herstel.
Aan het einde van dit jaar zal Johan Ribberink het bestuur gaan verlaten. Hij trad in 2015 aan, en was een aantal jaren
actief als secretaris. Johan, langs deze weg alvast bedankt voor je jarenlange inzet voor de stichting. Je blijft uiteraard
betrokken, al zal het meer op afstand zijn.
Nieuw in het bestuur is Aline van der Meer, die over de vraag om lid te worden van het bestuur niet lang na hoefde
te denken, en inmiddels zowel in de voorbereidingen van de actieweek als in het bestuur enthousiast meedraait.
Welkom!
Bid u en bid jij mee voor het werk van de stichting?
Ga met God!
Namens het bestuur,
Bram Melse, voorzitter
bram@melse.net
06-51839080
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