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Nieuwsbrief – December 2021 
Eind augustus stuurden we onze vorige nieuwsbrief. Sinds die tijd is er weer veel gebeurd, zo keerden Richard en 
Roelienke eind september terug naar Nederland en waren Jurjen en Ruth met Rebekka en Hanna eind oktober een 
week in Nederland. 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 en Ruth, weer geïnformeerd bent. Zorgelijk is de toename van de spanning tussen 
Oekraïne en Rusland. Als je naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan 
komen we uiteraard graag in contact. 
 

 
 
 

Situatie in Oekraïne 
Op 1 september begon het nieuwe schooljaar in Oekraïne. Doordat er weinig coronabesmettingen waren, konden 
de scholen zonder maatregelen van start. Eind november is helaas het aantal besmettingen gestegen. Een aantal 
maatregelen zijn opnieuw ingevoerd (afstand houden van elkaar en maskers gebruiken op openbare plekken), maar 
er is gelukkig nog geen quarantaine. Ook zijn er nog geen verdere belemmeringen bij de grens. Via Nederland 
hebben we zelftesten kunnen krijgen die we veel gebruiken op de werklocaties.  
 

Bezoek 
Een aantal sponsoren van het werk in Oekraïne kwamen langs om de projecten die ze steunen (vaak 
via Small Miracles) te bekijken en nieuwe plannen 
te maken. Ook kwam er familie op bezoek. Uit het 
kindertehuis mochten er een paar keer wat meisjes 
komen slapen in het gastenverblijf. Met enkele van 
hen zijn we naar de dierentuin geweest. Ze keken 
hun ogen uit! 
 

Kindertehuis in Nagydobrony (De barmhartige Samaritaan) 
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het verbouwen van de kamers voor de 13+ meisjes. Ook 
worden er plannen gemaakt voor het buitenterrein en proberen we een groen project op te starten. Er is een kleine 
boerderij aanwezig met moestuin. Waar het kan, willen we deze uitbreiden met onder andere aardbeien en 
frambozen. Ook willen we de fruitbomen, die er al staan, beter gaan verzorgen en hebben we nieuwe fruitbomen 
mogen planten. In het voorjaar hopen we nog meer bomen te planten. Eind 2021 hopen we te beginnen met het 
aanschaffen van nog eens 48 zonnepanelen. Op 4 december kwam sinterklaas op bezoek. Alle meisjes kregen een 
pyjama of badjas, een handdoek en een zakje met lekkernijen. 
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SC Small Miracles  
In de zomer hebben we een aantal jongens geholpen om proeftrainingen te volgen bij een profclub in Hongarije. 
Een drietal jongens hebben zich daadwerkelijk aangemeld voor de club en school in Hongarije. De overige jongens 
en meisjes komen met veel plezier naar de trainingen en wedstrijden in Oekraïne. Vanaf 22 november worden de 
trainingen weer binnen gehouden. Op 4 december was er een onderling toernooi, daar kwam Sinterklaas op bezoek 
met voor iedereen wat lekkers. 
 
 
 
 
 
 
 

Dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen (Elim) 
In Hetyen is de uitbouw zo goed als klaar. Het programma gaat door. Als één van de activiteiten zijn de deelnemers 
ook potten aan het bakken. Ook mochten hier 200 fruitbomen worden geplaatst.  
 
  
 
  
  
 
 

 
Romakampen  
De kinderen die naar school gaan krijgen hulp bij het huiswerk in Kisdobrony, Telek en Dimicső. Twee van de 
voetbaltrainers geven wekelijks gymles in Kisdobrony bij de kleuterschool. Hopelijk kunnen we dit in 2022 
uitbreiden naar andere plekken. We mochten veel cadeautjes uitdelen met Sinterklaas.  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Gezin Knot 
Door de strengere regels op de scholen, gebeurde het zeer regelmatig dat Rebekka en/of Hanna thuis 
moesten blijven bij verkoudheid of contact met een juf die besmet was. Omdat de activiteiten in Oekraïne 
voor Jurjen en Ruth steeds meer toenemen, hebben ze besloten dat Ruth per 1 december stopt met werken 
in loondienst, om zichzelf volledig te richten op het gezin en het werk voor en in Oekraïne. Hanna mocht op 
11 december haar 5e verjaardag vieren. 
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Gastenverblijf 
Het gastenverblijf is nu volledig gemeubileerd met meubels die we uit Nederland mochten ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzameling goederen 
Tijdens hun verblijf in Nederland hebben Jurjen en Ruth de ingezamelde goederen bekeken en dat 
wat momenteel het meest nodig is in Oekraïne meegenomen. Vorige week is er opnieuw een 
transport naar Hongarije gegaan, deze keer met vooral medische hulpmiddelen.  
 
Op de eerste zaterdag van de maand is er gelegenheid om spullen aan te leveren aan de 
Hooijersteeg 1 in Koekange. Voor de eerstvolgende keer schuiven we dit i.v.m. nieuwjaarsdag voor 
1 keer een week op, dus naar zaterdag 8 januari 2022 (tussen 10.00-12.00 uur). Graag vooraf 
afstemming 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 
 

Promotie 
In de nieuwe serie Trots op magazines opnieuw promotie voor de stichting. We zijn dankbaar voor die mogelijkheid. 
Ook hadden we op zaterdag 11 december een plek in ‘ND – Vier de winter’, het wintermagazine van het Nederlands 
Dagblad.  
 
Op woensdag 17 november kregen we gelegenheid om de stichting onder de aandacht te brengen bij de PCOB, 
afdeling Meppel. Jeanet van der Veen vertelde over het werk van Jurjen en Ruth in Oekraïne en hoe vanuit 
Nederland kan worden bijgedragen. De opbrengst van de gehouden collecte was bestemd voor de stichting. 
 

We zijn graag bereid om in jouw kerk/organisatie in combinatie met een collecte een  
presentatie te verzorgen om zo het werk van de stichting onder de aandacht te brengen.  

Als voor het aanvragen hiervan hulp nodig is, laat het ons weten. 
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Bestuur 
We worden stil van de vrijgevigheid van u, als (vaste) donateur of sponsor (bedrijf, stichting, kerk). Dankzij uw 
bijdragen hebben we in 2021 veel van de plannen kunnen uitvoeren. In het komende jaarverslag zullen we daar 
verantwoording over afleggen. 
 
Als bestuur werken we aan het verder uitbreiden van ons sponsornetwerk. Inmiddels is Jaap Jonk hiervoor actief 
als fondswerver. Naast de ANBI-status kan ook het CBF-keurmerk bijdragen aan het verwerven van nieuwe 
sponsoren, reden om ons hier de komende tijd verder in te verdiepen.  
 
Roelienke en Richard Wagenaar zijn inmiddels teruggekeerd in Nederland! Zij hebben 9 maanden in Oekraïne 
meegeholpen bij het werk van Small Miracles.  Wie hun blogs heeft gelezen, weet dat het niet altijd gemakkelijk 
was (taal, coronabeperkingen, bureaucratie en andere struggles), maar ze wisten zich geholpen door het thuisfront 
en door hun hemelse Vader. Zij wonen inmiddels weer in Meppel en oriënteren zich op wat ze vanuit Nederland 
aan het werk van de stichting kunnen bijdragen. Als bestuur zijn we dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
Ook zijn we dankbaar dat Jurjen en Ruth samen met Rebekka en Hanna een week in Nederland konden zijn. Naast 
contact met familie en vrienden was er intensief contact met veel bij de stichting betrokken mensen en instanties 
in Nederland. We keken ook terug op de afgelopen periode en vooruit naar het nieuwe jaar. Mooi is, dat veel 
activiteiten in Oekraïne met inschakeling van lokale mensen konden plaatsvinden, zoals de juffen op de 
peuterspeelzalen en bij de huiswerkbegeleiding, de voetbaltrainers en meisjes uit het kindertehuis. Soms is er 
hierbij nog wel een grote afhankelijkheid van betrokkenheid/aanwezigheid van Jurjen en Ruth, wat veel tijd en 
energie van hen vraagt. 
 
Bid u en bid jij mee voor Jurjen, Ruth, Rebekka en Hanna, zodat zij tot een zegen mogen zijn?  
 
Ook vragen we u, gezien de toenemende spanningen tussen Oekraïne en Rusland, te bidden voor vrede in de deze 
landen en de wereld.  
 
Ga met God! 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Bram Melse, voorzitter 
bram@melse.net 
06-51839080 
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