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Nieuwsbrief – Februari 2021 
Hierbij opnieuw een nieuwsbrief, met hierin de laatste ontwikkelingen m.b.t. Small Miracles, met informatie uit 
Oekraïne, Hongarije en Nederland. We geven het graag door, zodat je als donateur en/of als lid van de 
thuisgemeente van Jurjen, Ruth, Richard en Roelienke weer geïnformeerd bent. Als je naar aanleiding van deze 
informatie vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan komen we uiteraard graag in contact. 
 

 

 
 

Situatie in Oekraïne 
Het aantal besmette corona patiënten is relatief laag in Oekraïne (gemiddeld 3.000 per dag). Wel moet er bij 
vermeld worden dat er weinig wordt getest. Ziekenhuizen beginnen de laatste weken weer vol te raken. Tot en met 
24 januari was er een strenge lockdown, vanaf 25 januari zijn de scholen weer open. De situatie is erg slecht. 
Kinderen hebben bijna een jaar uitval gehad. Voor gezinnen is het moeilijk om rond te komen in deze periode. Ook 
TBC is een groot probleem, het afgelopen jaar zijn er een aantal jonge mensen aan overleden. Er zijn veel kinderen 
op kampen onder moeilijke omstandigheden, hen helpen is een hele grote uitdaging en hier moeten we de tijd voor 
nemen. 
 

Kindertehuis in Nagydobrony (De barmhartige Samaritaan) 
Van half december tot begin januari konden Jurjen en Ruth samen met Rebekka en Hanna in Oekraïne zijn. Bij de 
grens, zowel Oekraïne in als uit, is het elke keer weer de vraag of er een periode van quarantaine volgt of dat dit 
niet noodzakelijk is. 
 
Tijdens hun verblijf in Oekraïne konden Jurjen en Ruth veel activiteiten ondernemen en was er veel sport, spel en 
contact mogelijk in het kindertehuis. Op 30 december konden Jurjen en Ruth in Oekraïne Richard en Roelienke 
verwelkomen. Na de lange reis vanuit Nederland verliep de grensovergang gelukkig vlot, en ook zij hoefden mede 
dankzij de vele papieren die ze bij zich hadden met verklaringen m.b.t. hun reis en verblijf niet in quarantaine. Wil 
je meer weten over de reis en de ervaringen van Richard en Roelienke kijk dan op onze site onder Nieuws bij ‘Reis 
Richard en Roelienke’. 
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SC Small Miracles 
Bij SC Small Miracles krijgen zowel jongens als meisjes de kans om hun talenten te ontwikkelen. Helaas mochten er 
in januari nog geen voetbaltrainingen plaatsvinden, maar inmiddels zijn deze hervat. Vanaf eind januari zijn twee 
talentvolle voetballers aangesloten bij een profclub in Oekraïne, in de buurt van Munkács (Moekatsjeve). Ze zijn 
opgenomen in het opleidingsprogramma van deze club (wonen/leren/trainen). Er zijn nogal wat 
aanpassingsproblemen voor deze 2 jongens maar we zijn dankbaar voor deze kans. Mooie voorbeelden dat 
aandacht geven en kansen creëren voor jongeren bij kan dragen aan hun ontwikkeling. 
 

Dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen (Elim) 
Bij de opvang voor kinderen/jongeren met een beperking in Hetyen konden na lange tijd de werkzaamheden voor 
een extra ruimte, worden hervat. De uitbreiding is nodig, er komt hiermee een aparte ruimte beschikbaar voor de 
lunches en voor ontspannende activiteiten, zoals bijvoorbeeld voorstellingen voor de familie en vrienden van de 
kinderen/jongeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kisdobrony 
Op zondag 14 februari collecteerden we speciaal voor het huiswerkbegeleidingsproject in Kisdobrony. Als gevolg 
van de lockdown hebben veel kinderen in Kisdobrony (net als in andere plaatsen) weinig tot geen onderwijs 
gevolgd. Gedeeltelijk was er geen school, gedeeltelijk was er digitaal onderwijs. Veel kinderen en ouders op het 
kamp konden hier niet aan meedoen. Gevolg is dat zo`n 40 kinderen een grote achterstand hebben opgelopen. We 
willen hier tot de zomer (ongeveer 4 maanden) ondersteunen met hulp bieden bij het maken van huiswerk en 
zorgen voor bijlessen. Het bedrag dat ter overbrugging nodig is, is € 2.000. De collecte leverde al het mooie bedrag 
op van ongeveer € 1.300. We hopen met extra giften alsnog het gehele benodigde bedrag in te kunnen zamelen. 
Een extra gift kan worden overgemaakt op rekening NL58 ABNA 0572 5069 02 onder vermelding van ‘Kisdobrony’. 
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Gastenverblijf 
De afgelopen maanden heeft de bouw stilgelegen door de winter en door tijdgebrek. We hopen in het voorjaar 
verder te gaan met de bouw. De ruimte wordt inmiddels al goed gebruikt, spullen die met een transport vanuit 
Nederland zijn meegekomen zijn tijdelijk in het verblijf opgeslagen, in afwachting van vervoer naar Oekraïne. 
 

Gezin Knot 
Als gezin hebben we genoten van de periode in Oekraïne. Vanaf begin januari is Ruth weer aan het werk en gaan 
Rebekka en Hanna weer naar school. Hanna mocht haar 4e verjaardag vieren, Jurjen zijn 35e. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongerenreis Meppel voor Oekraïne 
Kondigden we in de vorige nieuwsbrief nog een nieuwe statiegeldactie en een oliebollenactie aan, beide moesten 
helaas worden afgeblazen. Als het weer verantwoord mogelijk is zullen nieuwe activiteiten worden gepland en zal 
ook de verdere voorbereiding van de reis plaatsvinden. 
 

Inzameling goederen 
Eind januari kon een deel van de ingezamelde goederen op transport naar Hongarije, om vervolgens de komende 
tijd verder te worden getransporteerd naar Oekraïne. In totaal konden er 6 volle pallets en nog een aanzienlijke 
hoeveelheid schoolmeubilair mee. Ook de eerder klaargemaakte etuis, rugzakjes en verzorgingspakketjes konden 
met het transport mee. Dank aan Marianne de Haan, Claudia Koekoek, Roelienke Wagenaar, Lobke Goedhart en 
de naaiclub o.l.v. Gea Koops voor het maken en klaarmaken daarvan. Ook dank aan Fake Hartsuiker, Jacolien 
Veerman, Lisanne Veerman, Inge Dijkstra, Jouk en Hannie Dunnink, Marco Koekoek en Henk Wiersema voor alle 
inspanningen om het transport te regelen. 
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Op  zaterdag 6 maart a.s. is er tussen 10.00-12.00 uur weer gelegenheid om spullen aan te leveren aan de 
Hooijersteeg 1 in Koekange. Er is behoefte aan fietsen, sportkleding, sportschoenen en sport- en spelmaterialen 
(o.a. skeelers). Graag vooraf contact met Fake Hartsuiker via 06-31970082 (telefonisch/whatsapp). 
 

Verhuur van boedelbak 
Heb je een boedelbak nodig, bijvoorbeeld voor een verhuizing, een 
verbouwingsklus, een tuinklus o.i.d., dan kun je deze reserveren bij 
Herman Veenstra, bereikbaar via 06-54937490 (telefonisch/whatsapp). 
De opbrengst van de verhuur komt geheel ten goede aan de stichting. 
 
Beschikbaar? Zo geregeld! 
 
Voor een halve dag: € 15,00 
Voor een hele dag: € 25,00 
 

Giften, groot en klein 
Als stichting ontvangen we giften van bedrijven, kerken, andere stichtingen en particulieren. Elke gift is welkom, en 
we zetten ons in om deze zo goed mogelijk te besteden. Weet dat we heel dankbaar zijn voor de steun die we 
krijgen. 
 
Soms zijn er giften uit onverwachte hoek, met soms ook forse bedragen. Het is onze verantwoordelijkheid als 
bestuur om deze, samen met Jurjen, Ruth, Richard en Roelienke zo effectief mogelijk te besteden, daar zetten we 
ons voor in.  
 
Soms komt er ook een heel verrassende gift binnen, zoals laatst toen er via de bank een bedrag binnenkwam van 
een zesjarig meisje, met de omschrijving ‘Geld van … voor kinderen in Oekraïne’. Ze had geld uit haar spaarpot 
gehaald en dit samen met haar ouders naar ons overgeboekt. Een paar dagen later hebben we contact gehad om 
haar voor haar hulp aan de kinderen in Oekraïne te bedanken. 
 

Bestuur 
Het afgelopen jaar kon Gerard Wiersema i.v.m. ziekte zijn taak als penningmeester niet invullen. Inmiddels heeft 
Gerard aangegeven deze taak te willen overdragen. Gerard, dank voor het jarenlang invullen hiervan, en mooi dat 
je beschikbaar blijft als bestuurslid. We zijn blij dat we inmiddels Desiree Tempelman bereid hebben gevonden om 
de taak van penningmeester op zich te nemen. 

 
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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