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Aan alle betrokkenen bij Stichting Small Miracles, 
 
Hierbij opnieuw een bericht over de ontwikkelingen in Oekraïne voor u en jou als betrokkene bij de stichting 
(donateur, gemeentelid, belangstellende). We brengen je hiermee op de hoogte van de huidige situatie van Jurjen 
en Ruth, en de invloed die alle gebeurtenissen hebben op de mensen waarbij zij betrokken zijn. 
 

Jurjen en Ruth 
In de ruim 12 jaar die Jurjen en Ruth actief Knot zijn in Oekraïne hebben ze al veel meegemaakt. Hun enorme 
drive, met Jezus als inspiratiebron, heeft hen gebracht tot waar zij nu staan. Tenminste, tot 24 februari jl., toen in 
alle vroegte de oorlog uitbrak. Dat zette hen stil. Wat gaat dit betekenen voor de mensen waarmee ze een relatie 
hebben opgebouwd, voor de activiteiten die ze samen met hun lokale contactpersonen hebben opgebouwd en de 
projecten die ze hebben uitgevoerd of die nog volop in uitvoering waren. Ze realiseerden zich dat het hun werk, 
zeker de komende tijd, sterk zou gaan beïnvloeden. Alle activiteiten waaraan we een bijdrage leverden, zoals de 
peuterspeelzalen, de huiswerkbegeleiding, het lunchproject, de dagopvang, het voetbal, ze liggen allemaal stil. 
 
Nu, na bijna 2 weken oorlog, realiseren Jurjen en Ruth zich dat het nog veel ernstiger kan zijn en ook nog veel 
ernstiger kan worden, als ze de beelden in de media zien. 
 
 Tegelijk is er ook actie. De eerste dagen vooral vluchtelingen ophalen bij de grens en naar familie en vrienden 
brengen, of naar een plek waarvandaan ze verder konden reizen. Nu vooral ook spullen inzamelen en uitdelen en  
voedselpakketten klaarmaken en distribueren. Dit zowel in Hongarije alsook in Oekraïne. En, geven Jurjen en Ruth 
aan, het begint ook te wennen. Er komt, zeker in vergelijking met de eerste dagen, meer rust en structuur in. 
Dank aan God voor de kracht en de mogelijkheden om mensen die in nood verkeren te helpen! 

 

Kindertehuis in Nagydobrony 
In het kindertehuis komt er gelukkig ook wat meer rust en structuur, al blijft het spannend. De scholen zijn dicht, 
dus ook overdag is er de zorg voor de meisjes. Er wordt nog steeds rekening gehouden met een eventuele 
evacuatie naar Hongarije. Opnieuw onze oproep: bid voor de leiding en de meisjes in het kindertehuis, dat God 
hen bewaart en beschermt. 
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Vluchtelingen 
De 2 meisjes uit het kindertehuis die bij Jurjen en Ruth worden opgevangen, Katalin en Marika, helpen volop mee 
bij het inpakken en uitdelen van goederen. De 8 meisjes die op zaterdag 26 februari werden overgebracht naar 
Hongarije zijn opgevangen in een bejaardentehuis en voeren daar allerlei zorgtaken uit. Het gaat goed met ze. 
Ook Erszike, voor velen bekend omdat voor haar in 2021 een gitaar is aangeschaft, is inmiddels met haar zus in 
Hongarije. 
 

De dorpen en ROMA-kampen 
De dorpen en ROMA-kampen in de omgeving van het kindertehuis zijn voor ongeveer 80% leeg. De meeste 
gezinnen zijn naar Hongarije gevlucht. Vooral vrouwen en ouderen zijn achtergebleven. In scholen maar ook in de 
huizen die leeg zijn achtergelaten worden vluchtelingen uit andere delen van Oekraïne ondergebracht. 

 
3G-beleid 
Als stichting zetten we in op een 3G-beleid: 

• Gebed – Meer dan nodig en het kan overal, ga er vooral mee door! 

• Geld – We hebben meerdere acties lopen en zowel onze vaste 
donateurs als nieuwe donateurs weten ons te vinden. Het geld wordt 
nu vooral besteed aan noodhulp, zoals levensmiddelen, medicatie en 
benzine. 

• Goederen – We zamelen voedingsmiddelen, toiletartikelen en 
kleding in. Het transport staat gepland in de tweede helft van maart. 
De goederen zullen zowel in Hongarije als in Oekraïne worden 
uitgedeeld. Tot nader bericht zamelen we geen kleding meer in. 

Dank 
Als bestuur zijn we dankbaar voor alles wat we aan geld en goederen ontvangen. Het brengt voor ons de 
verplichting mee het samen met Jurjen en Ruth verantwoord te besteden.  
 
Grote dank aan Henk Bergsma, koster van de Kruiskerk in Meppel, een plek die de afgelopen dagen het 
verzamelpunt was van heel veel hulpgoederen. Ook grote dank aan Jouk en Hannie Dunnink uit Koekange, waar 
alle goederen worden verzameld en gesorteerd.  
 
En grote dank aan al die mensen die gevraagd en ongevraagd kwamen helpen en nog steeds beschikbaar zijn als 
het nodig is. 
 
Ga met God! 
 
Bestuur Stichting Small Miracles, mede namens Jurjen en Ruth – Bram, Desiree, Gerard, Jeanet 
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