
 

 

Wonderen bestaan! 

Steun ons door vaste donateur te worden: 
NL58 ABNA 0572 5069 02 

 
Wonderen bestaan! 

Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne 

Kijk op www.small-miracles.nl of onze sociale media voor het laatste nieuws  
 

Nieuwsbrief – Mei 2021 
Sinds de vorige nieuwsbrief, eind februari 2021, is er weer veel gebeurd. In deze nieuwsbrief een korte terugblik en 
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 
De afgelopen maanden wisselden de lockdown en vrijwel alles weer open elkaar af. Het aantal corona-
besmettingen is momenteel redelijk onder controle, al blijft het gezien de beperkte informatievoorziening moeilijk 
om hier een volledig beeld van te krijgen. In ieder geval zijn de peuterspeelzalen, de huiswerkbegeleiding en de 
scholen weer open, en dat gaf ons de gelegenheid om bij te dragen d.m.v. de hulp bij de lunches. Ook konden we 
weer veel spullen uitdelen op verschillende zigeunerkampen. 
  
Kindertehuis in Nagydobrony (De barmhartige Samaritaan) 
Jurjen en Ruth mochten recent getuige 
zijn van de doop van Nádja (14) en zijn 
hierin gevraagd haar doopouders te zijn. 
Ook mochten zes meisjes belijdenis van 
hun geloof afleggen. Elke keer weer 
bijzonder dat meisjes die de liefde van 
ouders/gezin niet of nauwelijks hebben 
ervaren wel de liefde van Jezus Christus 
mogen ontvangen, en daar JA tegen 
willen zeggen. 
  
 
In 2020 zijn in het kindertehuis 14 nieuwe meisjes binnengekomen en in 2021 tot nu toe al 9 nieuwe meisjes. Ook 
zijn er een aantal meisjes vertrokken i.v.m. stage of omdat ze geadopteerd werden. Het totale aantal meisjes in het 
kindertehuis in nu 80. 
 
Met hulp van de Hongaarse overheid wordt in het kindertehuis het verwarmingssysteem vervangen. Het is mooi 
dat dit kan. Het is wel een uitdaging om dit allemaal, terwijl alles in het kindertehuis gewoon doorgaat, in goede 
banen te leiden. De periode waarin e.e.a. moet plaatsvinden is relatief kort, van mei tot en met september. Daarna 
kan het al zo koud zijn dat het verwarmingssysteem weer beschikbaar moet zijn. 
 
In samenwerking met sponsoren wordt gewerkt aan een plan voor het buitenterrein bij het kindertehuis. Als 
hierover meer bekend is dan zullen we dat melden. 
 
Intussen zijn Richard en Roelienke al vijf maanden als vrijwilliger 
werkzaam voor Small Miracles. Ze hebben al veel mogen betekenen 
voor de meisjes in het kindertehuis en voor kinderen in de omliggende 
dorpen, door het verzorgen van sportlessen, zorg voor groepen in het 
kindertehuis en allerlei andere werkzaamheden die op hun pad 
kwamen. Ze ervaren daarbij de druk die er is, want er is zoveel te doen, 
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dat het eigenlijk nooit genoeg is. Voor hen zelf zijn er spanningen rond de aanvraag van de benodigde papieren.  
Hierin ervaren ze de voortdurende strijd tussen goed en kwaad. 
 
SC Small Miracles 
In april konden de trainingen bij SC Small Miracles worden hervat. Voor veel jongens en meisjes een ‘uitlaatklep’ in 
vaak moeilijke omstandigheden. Van de twee talentvolle voetballers die aangesloten zijn bij een profclub in 
Oekraïne gaat het heeft de ene het een maand volgehouden, waarna besloten is te stoppen. Hij had heimwee en 
had moeite om zich aan te passen tussen alleen maar Oekraïense jongens. De andere jongen is er nog steeds. 
Mogelijk proberen ze samen in de zomer naar een Hongaarssprekende school te gaan. 
 
Dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen (Elim) 
De extra ruimte die wordt gebouwd is grotendeels klaar. In de zomer kan deze in gebruik genomen worden. Voor 
de winter moet dan het verwarmingssysteem nog worden gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kisdobrony 
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van het huiswerkbegeleidingsproject in Kisdobrony, en wat er nodig 
was om dit in ieder geval tot de zomer draaiende te houden. We werden verrast door een extra gift, zodat we 
hiervoor garant kunnen staan. DANK! Hoe e.e.a. na de zomer wordt voorgezet zal de komende tijd verder worden 
uitgewerkt. 
 
 
 
 
Gastenverblijf 
De werkzaamheden aan het gastenverblijf vorderen, maar het gaat langzaam. Andere zaken hebben voor Jurjen en 
Ruth meer prioriteit. Jurjen en Ruth zouden erg geholpen zijn met hulp vanuit Nederland, zodat de afwerking kan 
worden versneld, en het verblijf echt in gebruik kan worden genomen. Zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven 
een mooie uitdaging. Wie meldt zich aan? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gezin Knot 
Al eerder stopte Ruth met haar werkzaamheden in Hongarije om meer tijd aan het werk van Small Miracles te 
kunnen besteden. Als gevolg van de beperkingen i.v.m. de coronacrisis hervatte ze haar werk weer. Nu heeft ze 
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definitief besloten om dit te beëindigen. Dat zal zowel haar als Jurjen meer ruimte geven voor hun gezin en het 
werk voor de stichting. 
 
 
 
 
 
Jongerenreis Meppel voor Oekraïne 
Op dit moment is er over de jongerenreis niets te melden. Alles in afwachting van verdere versoepelingen en 
afhankelijk van de situatie in Oekraïne. 
 
Inzameling goederen 
Op de eerste zaterdag van de maand is er gelegenheid om spullen aan te leveren aan de Hooijersteeg 1 in Koekange. 
De eerstvolgende keer is dus zaterdag 5 juni a.s. tussen 10.00-12.00. Er is behoefte aan tweedehands fietsen (in 
redelijke staat), sportkleding, sportschoenen en sport- en spelmaterialen (o.a. skeelers). Graag vooraf contact met 
Fake Hartsuiker via 06-31970082 (telefonisch/whatsapp). 
 
Fondswerving en update documentatie 
De activiteiten van de stichting breiden steeds verder uit. De financiering hiervan vraagt de nodige aandacht. Om 
(extra) inkomsten te genereren zal na de zomer Jaap Jonk (Meppel) zich gaan inzetten als fondswerver. We zijn als 
bestuur blij dat Jaap zich wil inzetten voor de stichting en wensen hem hierin heel veel succes. 
 
Bij de fondswerving, en ook i.v.m. onze ANBI-status, is het noodzakelijk om de beschikking te hebben over actuele 
documentatie over de stichting en over haar werkzaamheden. De afgelopen maanden is dit gerealiseerd. De actuele 
documenten zijn terug te vinden op de website onder ‘Verantwoording’. 
 
Een oproep die we al eerder deden is, als er mogelijkheden voor zijn, het organiseren van een collecte in je eigen 
omgeving, éénmalig of structureel op het ‘collecterooster’ van je gemeente. Laat het ons weten als er behoefte is 
aan promotiemateriaal. Als er weer mogelijkheden voor zijn komen we ook graag langs om de werkzaamheden van 
onze stichting toe te lichten. 
 
Promotie 
Al een aantal keren hebben we artikelen mogen publiceren in Trots op, het blad dat in diverse gemeenten in 
Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel periodiek wordt uitgebracht. Ook nu staan er weer publicaties gepland. 
We zijn Angela Scholtus dankbaar dat zij haar bedrijfsnaam aan onze stichting heeft verbonden. 
 
Inmiddels wordt in samenwerking met Social Media Partner onze website vernieuwd. Dank aan Bianca Mars voor 
haar creativiteit en betrokkenheid.  
 
Bestuur 
Sinds augustus 2020 maakte Aline van der Meer deel uit van het bestuur. Eerder raakte zij al betrokken op Oost-
Europese landen en zag ze met eigen ogen de armoede en achterstand op verschillende plekken. Ze begon dan ook 
enthousiast aan haar functie in het bestuur. De afgelopen maanden bleek dit voor haar helaas niet te combineren 
met haar werk en ander vrijwilligerswerk. Vandaar dat ze in maart jl. heeft besloten om haar functie in het bestuur 
neer te leggen. Aline, dank voor je inbreng in het bestuur. 
 
Het bestuur bestaat nu uit Jeanet van der Veen (secretaris), Desiree Tempelman (penningmeester), Gerard 
Wiersema (bestuurslid) en ondergetekende. 
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Tot slot, op de website is onder ‘Verantwoording’ inmiddels het Jaarverslag 2020 beschikbaar, inclusief de financiële 
verantwoording. 
 
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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