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Nieuwsbrief – November 2020
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 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
Situatie in Oekraïne
Het coronavirus COVID-19 en de omgang hiermee heeft grote invloed op het werk van Jurjen en Ruth. Ruth,
Rebekka en Hanna waren begin augustus voor het laatst in Oekraïne. Jurjen kon, na in oktober kort in Oekraïne te
zijn geweest, deze week (dinsdag 24 november jl.) weer naar Oekraïne. De afgelopen periode heeft veel overleg
digitaal plaatsgevonden, en dat zal ook de komende tijd naar verwachting nog zo zijn.

Evangelisatie
In de maand augustus konden verschillende evangelisatie-activiteiten plaatsvinden. Het plan was om vanaf
september elke vrijdag een kinderdag te organiseren. De voorbereidingen gingen wel door, maar de uitvoering is
uitgesteld.

Kindertehuis in Nagydobrony (De barmhartige Samaritaan)
Begin september gingen na een periode van enkele maanden de scholen in Oekraïne weer open. Al snel werd
duidelijk dat dit met name voor het voortgezet onderwijs waarschijnlijk maar van korte duur zou zijn. Eind oktober
werd er overgeschakeld naar thuisonderwijs. Voor de meisjes in het kindertehuis had dit veel impact, gezien de
beperkte beschikbaarheid van computerapparatuur. Door medewerkers van het Greijdanuscollege kon een serie
chromebooks worden geregeld, die vervolgens ook snel getransporteerd konden worden. Inmiddels zijn er overal
in het kindertehuis plekken waar met behulp van de chromebooks digitaal onderwijs wordt gevolgd en huiswerk
wordt gemaakt.

Het aantal meisjes in het kindertehuis is inmiddels gegroeid naar 78. Er is hulp gegeven voor kleding, beddengoed
en het inrichten van nieuwe kamers. Ook is gestart met het geven van vitamines en wordt er gekeken naar het
inentingsprogramma. Er is veel contact met en over de meisjes geweest.
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om drie meisjes te ondersteunen bij hun studie. Via verschillende
bronnen is hier geld voor binnen gekomen. Namens de meisjes bedankt!

SC Small Miracles
Momenteel worden de voetbaltrainingen verzorgd door de trainers in Oekraïne. Jurjen kan hier zelf niet bij
aanwezig zijn. Een deel van de trainingen, zowel voor jongens als meisjes, wordt nu door jonge trainers
overgenomen. De trainers hebben een belangrijke functie in het signaleren van eventuele problemen in de
thuissituatie van kinderen. In totaal zijn er ongeveer 200 deelnemers, en sport helpt in het dagritme, de discipline
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en in het weerstand kunnen bieden aan allerlei andere dingen. We merken ook dat ouders en kinderen bereid zijn
om sportspullen die ze zelf niet meer kunnen gebruiken, door te geven aan andere kinderen. Voor ons misschien
normaal, in Oekraïne vaak niet de gewoonte.

Dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen (Elim)
In september stuurde Jurjen een alarmerend bericht over de dagopvang voor kinderen met een beperking in
Hetyen. Jurjen en Ruth hebben al jaren contacten met dominee Albert, die contactpersoon is voor deze opvang.
Men was genoodzaakt het aangeboden programma sterk in te krimpen. Dit heeft direct grote gevolgen voor de
gezinnen van deze kinderen, omdat ouders daardoor minder kunnen werken en dan meteen minder inkomsten
hebben. Als er niets gebeurde moest het programma mogelijk zelfs helemaal stoppen. Door middel van een collecte
in de thuisgemeente van Jurjen en Ruth konden we er voor zorgen dat het programma in 2020 verder door kon
gaan zonder inkrimping. Voor 2021 is het plan om structureel bij te gaan dragen.

Lunchproject
Vanaf september helpt Small Miracles weer mee om lunches te verzorgen voor kansarme kinderen op verschillende
plekken.

Nieuws uit Hongarije
Gastenverblijf
Met hulp van bouwvakkers vanuit Hongarije is er de afgelopen maanden verder gewerkt aan het gastenverblijf. Het
dak zit er op, de riolering en de watertoevoer is geregeld en de vloer is inmiddels gestort. Alles wacht op de verdere
afwerking.

Gezin Knot
Vanaf september gaan Hanna en Rebekka weer naar school. Ruth heeft in september niet gewerkt maar is in
oktober toch weer begonnen omdat het ondersteunen in Oekraïne op dit moment erg lastig is. Het verlangen is om
met Kerst als gezin in Oekraïne te mogen zijn. We hopen en bidden dat dit zo mag gebeuren.

Nieuws uit Nederland
Jongerenreis Meppel voor Oekraïne
Half september moest worden besloten om de geplande jongerenreis uit te stellen. De situatie in zowel Nederland
als Hongarije/Oekraïne maakte het onmogelijk de reis verantwoord te laten plaatsvinden. De reis is nu uitgesteld
tot de herfstvakantie van 2021. Uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om al eerder met een klusteam op
pad te gaan, want er is heel veel te doen.
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De teller van de inzamelacties voor de jongerenreis staat inmiddels op ongeveer € 12.500 euro. Dit is inclusief het
prachtige bedrag van de statiegeldactie bij de COOP in Oldemarkt, die € 2.587,90 heeft opgebracht. Een nieuwe
statiegeldactie (planning 9 januari 2021) wordt inmiddels voorbereid, net als een oliebollenactie.

Inzameling goederen
In oktober zijn alle spullen in de opslagruimte met hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers gesorteerd. Er
staan inmiddels ongeveer 100 bakken met kleding en schoenen klaar voor transport. Daarnaast zijn er babyspullen,
beddengoed, schoolspullen, knutselmateriaal en meubilair aangeleverd. Doordat momenteel geen groot transport
kan plaatsvinden is de opslagruimte vrijwel vol. We vragen iedereen die spullen heeft voor de stichting, deze zoveel
mogelijk thuis op te slaan. Zodra er een transport is geweest ontvangen we ze graag alsnog.

Talentontwikkeling
Op de verkoophoek op de website worden diverse schilderijen aangeboden, waarvan de opbrengst bestemd is voor
talentontwikkeling: https://www.small-miracles.nl/de-verkoop-hoek/.

Voorbereiding op inzet als vrijwilligers
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd hopen Richard en Roelienke Wagenaar binnenkort naar Oekraïne
af te reizen om daar een jaar als vrijwilliger te gaan werken. Een stap die moed vraagt, met alle onzekerheden die
er juist in deze tijd zijn. Ze weten zich gedragen door het gebed van velen om hen heen, en ervaren de steun van
familie en vrienden. Als bestuur zijn we heel blij dat Richard en Roelienke zich een jaar lang beschikbaar willen
stellen voor het werk van de stichting, en we zullen hen waar mogelijk hierbij ondersteunen.
Richard en Roelienke worden financieel ondersteund door familie en vrienden. Ook geven ze zelf voorlichting op
scholen om zo hun project onder de aandacht te brengen.
Richard zal zich in Oekraïne vooral gaan bezighouden met voetbaltrainingen bij S.C. Small Miracles en andere
(sportieve) activiteiten voor jongeren. Roelienke zal met name in het kindertehuis bijdragen aan het verwerken van
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traumatische ervaringen van de kinderen en jongeren d.m.v. creatieve therapie. Verder zullen beiden een bijdrage
leveren aan het evangelisatieprogramma op zigeunerkampen.

Promotie
De actie om kerken te benaderen heeft een aantal positieve reacties opgeleverd. We zijn hier dankbaar voor. Wil
je in je eigen gemeente aandacht vragen voor onze stichting, laat het ons dan weten, we leveren er graag
promotiemateriaal voor aan. Een plek op het Collecterooster 2021 juichen we toe!

Bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven gaat Johan Ribberink na ongeveer 5 jaar het bestuur verlaten. Johan
was in Nederland organisator van allerlei activiteiten. In Oekraïne was hij medeorganisator van de zomeractiviteiten en een goede vertegenwoordiger van de stichting. Een kracht die we zeker gaan missen. Johan,
nogmaals dank!
Recent heeft Gerrit-Jan Dijk aangegeven te stoppen met zijn functie als bestuurslid. Het bestuurswerk, de
organisatie van de jongerenreis en zijn eigen bedrijf zijn lastig te combineren. Gerrit-Jan is met name voor de
organisatie van de jongerenreis betrokken geraakt bij de stichting, en zal zich daarvoor zeker blijven inzetten. We
zijn dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van Gerrit-Jan.
In verband met haar vertrek naar Oekraïne zal Roelienke Wagenaar het bestuur (tijdelijk) verlaten. Vanuit het
vrijwilligerswerk blijft zij uiteraard volop betrokken bij de activiteiten van de stichting.
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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