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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 
De oorlog heeft directe invloed op het werk van Jurjen en Ruth. Hun activiteiten zijn voor nu veranderd. Ze 
worden veel gezocht en bezocht door verschillende instanties en personen en zijn volop bezig met hulp geven 
waar dit mogelijk is. Daarnaast hebben ze in het dagelijks leven nog vijf personen op hun terrein wonen waar ze 
de zorg voor hebben. Ook zijn er zo nu en dan nog meer gasten die een slaapplek nodig hebben. Blijf bidden voor 
Jurjen en Ruth, dat ze de kracht krijgen om vol te houden om hulp te geven aan mensen die in nood verkeren! 
 

Situatie in Oekraïne, hulpverlening 
De oorlog duurt nu al een maand. Een oorlog waarvan we ons afvragen welk nut die heeft, een oorlog met alleen 
maar verliezers. Een deel van wat zich afspeelt krijgen we mee via de media. Tegelijk kunnen we ons maar 
nauwelijks een voorstelling maken van de ellende in het oorlogsgebied, waar er aan vrijwel alles een tekort is of 
ontstaat, waar men leeft in de schuilkelders, in voortdurende angst. 
 
Inmiddels is er ook in het gebied waar Jurjen en Ruth werkzaam zijn weer een nieuwe ronde met oproepen voor 
het leger, wat voor veel onrust zorgt. Ook gaat de laatste tijd steeds vaker het luchtalarm af in de Karpaten. Dat 
betekent dat iedereen dan een schuilplaats moet zoeken. Er is geen enkele communicatie over de reden van de 
alarmen en ook dit zorgt voor onrust. 
 
Vorige week konden aan medewerkers van het kindertehuis, medewerkers en bezoekers van Elim (dagopvang in 
Hetyen, momenteel gesloten) en in verschillende Roma-dorpen voedselpakketten worden verstrekt. Ook wordt er 
financieel bijgedragen aan de aankoop van vers voedsel (brood, groente, vlees) en aanschaf van spullen voor 
vluchtelingen. 
 
Door de aanscherping van de regels wordt het wel moeilijker om vanuit Hongarije spullen de grens over te 
brengen. Hoe dit de komende tijd verder gaat is afwachten. 
 

Kindertehuis in Nagydobrony 
In het kindertehuis blijft de situatie gespannen. Inmiddels is er wel weer digitaal onderwijs. 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. 
 

Geld 
De opbrengst van de inzamelingsacties die we konden houden, geven ons de ruimte om Jurjen en Ruth te 
ondersteunen in de aanschaf van spullen voor directe hulpverlening. Ook nu nog komen er van verschillende 
kanten bijdragen binnen, waarvoor we dankbaar zijn!  
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Speciale dank aan de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. In verband met de oorlog hebben ze steun 
toegezegd aan lokale initiatieven die zich inzetten voor de inwoners van Oekraïne. We ontvingen een toezegging 
van € 3.500. We vermelden het hier, met toestemming van de Rabobank en zijn dankbaar voor deze sponsoring. 
 

Goederen (kijk voor foto’s op de volgende pagina’s) 
In de afgelopen weken zijn op verschillende plaatsen goederen ingezameld. Naast wat we als Small Miracles zelf 
organiseerden werden ook op andere plekken (o.a. commissie RHOE in Rouveen, de school Het Kompas in 
Meppel, de school De Horst in De Wijk, kindpunt Kornalijn in Meppel en de Personeelsvereniging van het 
Provinciehuis in Assen) spontaan inzamelacties georganiseerd. Op zaterdag 19 maart zijn de goederen opgehaald 
in Rouveen en Koekange. In totaal 25 pallets met voedingsmiddelen, toiletartikelen, kleding en een groot aantal 
slaapzakken. Samen met wat in Uithuizen nog klaar stond is de vrachtwagen vervolgens afgeladen vol vertrokken 
naar Hongarije. Daar kwamen chauffeurs Alex en Alexander, die in de afgelopen jaren al 7 keer eerder samen naar 
Hongarije en Roemenië zijn afgereisd, op maandag 21 maart aan het begin van de middag aan. 
 
Jurjen en Ruth hebben in hun woonplaats in Hongarije (Tornyospálca) inmiddels opslagruimte gehuurd. Daar kon 
de vrachtwagen nog diezelfde dag worden uitgeladen. Vanuit deze opslagruimte zullen Jurjen en Ruth samen met 
vrijwilligers de komende tijd zorgen dat de goederen zowel in Hongarije als Oekraïne terechtkomen bij de mensen 
die dit het meest nodig hebben. Dit kunnen vluchtelingen zijn, maar ook mensen die vluchtelingen opvangen in 
Hongarije, mensen die vluchtelingen opvangen in Oekraïne en mensen die in Oekraïne zijn achtergebleven. 
Uiteraard zal ook het kindertehuis zo goed mogelijk worden bevoorraad.  
 
De komende dagen worden ook vanuit andere Nederlandse en Hongaarse plaatsen nog transporten verwacht. 
 

Dank 
Nogmaals willen we als bestuur onze dankbaarheid uitspreken voor alles wat we aan geld en goederen hebben 
ontvangen. Het geeft Jurjen en Ruth nu en ook de komende tijd de mogelijkheden om mensen in nood te 
ondersteunen. 
 
Tegelijk vragen we ook om gebed, om als bestuur samen met Jurjen en Ruth na te denken over het werk van de 
stichting. Vandaag en ook, als God het geeft, als deze oorlog voorbij is. 
 
Ga met God! 
 
Bestuur Stichting Small Miracles, mede namens Jurjen en Ruth – Bram, Desiree, Gerard, Jeanet 
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     Laden in Rouveen                Klaar voor transport vanuit Koekange 
 

 
Voedingsmiddelen, toiletartikelen, kleding, slaapzakken, het ging allemaal mee. 

Herken je je eigen bijdrage…? 
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       De door Jurjen en Ruth gehuurde opslagruimte   Het uitladen van de vrachtwagen 

 

 
En alweer leeg…                 En dan klaarmaken… 
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    … voor waar het echt om gaat! 
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