
 

 

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  
Oekraïne 

Nieuwsbericht – 24 februari 2022 
 

 
 
 
Aan alle betrokkenen bij Stichting Small Miracles, 
 
Gezien de ontwikkelingen in Oekraïne willen we u en jou als betrokkene bij de stichting (donateur, gemeentelid) 
op de hoogte brengen over de huidige situatie van Jurjen en Ruth, en de invloed die alle gebeurtenissen hebben 
op de mensen waarbij zij betrokken zijn. 
 
Jurjen, Ruth en hun kinderen zijn momenteel in Hongarije. Ze staan in nauw contact met hun contactpersonen in 
Oekraïne. Besloten is dat ze voorlopig ook in Hongarije blijven, omdat ze daar momenteel meer kunnen doen dan 
in Oekraïne. 
 
In het kindertehuis in Nagydobrony, de opvang in Hetyen en op de Roma-kampen is er momenteel veel angst en 
spanning. Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht, er wordt gehamsterd, pinautomaten zijn leeg. Het is chaos!  
 
Bij de grenzen is het overvol, veel mensen die de mogelijkheid hebben proberen te vluchten nu het nog kan. Ook 
daar is het chaos! Er gaan inmiddels ook geruchten dat de grenzen dicht gaan. Vanmiddag heeft Jurjen bij de 
grens mensen opgevangen en naar familie en vrienden in Hongarije gebracht. Intussen proberen Jurjen en Ruth 
samen met mensen in Hongarije ook opvangplekken te regelen. 
 
Vanuit het kindertehuis zijn 2 meisjes (zusjes, 18 en 17 jaar) uit het kindertehuis na een heel moeizame 
grensovergang bij Jurjen en Ruth aangekomen. Ze hebben alles in Oekraïne achtergelaten en zullen de komende 
tijd bij Jurjen en Ruth verblijven. 
 
We willen u en jou vragen om te bidden dat de situatie niet verder escaleert. Bid voor Jurjen, Ruth, hun kinderen 
en de mensen waarbij ze betrokken zijn. Bid ook voor de familie van Jurjen en Ruth, waarvoor de huidige situatie 
zorg en spanning met zich meebrengt. 
 
Morgenavond, vrijdag 25 februari, wordt van 19.00 – 20.00 uur een uur van gebed georganiseerd om te bidden 
voor Oekraïne en het werk van Small Miracles. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 
73 in Meppel.  
 
Ook komende zondag zal in de thuisgemeente van Jurjen en Ruth voorbede worden gedaan. Dat zal waarschijnlijk 
op meer plekken in Nederland gebeuren. Met Jurjen hebben we afgesproken dat hij in ieder geval zaterdag meer 
info aan ons aanlevert, die we dan zaterdag/zondag weer met u en jou zullen delen. 
 
Tot slot, recent werd Jurjen door de Meppeler Courant geïnterviewd. Op dat moment was hij, net als veel mensen 
in Oekraïne, nog behoorlijk optimistisch. De verwachting was dat Rusland mogelijk de provincies Donetsk en 
Lugansk zou ‘inlijven’, net als eerder De Krim, en dat het daarbij zou blijven. Helaas is de realiteit anders. 
 
Ga met God! 
 
Bestuur Stichting Small Miracles, mede namens Jurjen en Ruth 
 
Bram, Desiree, Gerard, Jeanet 
 

Nieuws uit Oekraïne, Hongarije en Nederland 
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