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Nieuwsbericht (6) – 7 april 2022 
 

 
 
 
Aan alle betrokkenen bij Stichting Small Miracles, 
 
We zijn 2 weken verder na het vorige Nieuwsbericht. Van 30 maart – 4 april hebben Jeanet van der Veen en 
Idolette Veerman, een bezoek gebracht aan Hongarije en Oekraïne. In dit Nieuwbericht geven we een impressie 
en actuele informatie vanuit dit recente ‘werkbezoek’.  
De oorlog is nu 6 weken aan de gang en het einde is nog niet in zicht. In het nieuws zijn wel berichten over 
terugtrekking van troepen rond Kiev, maar ook versterking van troepen in het oosten en zuiden… In het 
grensgebied dat wij bezochten, was het rustig en geen oorlogsgeweld te zien en te horen. 
 

Jurjen en Ruth 
Jurjen en Ruth Knot wonen met Rebekka (8) en Hanna (5) In 
Tornyospálca, in het oosten van Hongarije, ongeveer 30 km vanaf de 
grens met Oekraïne. In dit dorp en in de omgeving is het vrij rustig. 
Geen militairen of politie op straat, de scholen en winkels zijn open, 
maar bijv. benzine is gelimiteerd of niet aanwezig. Jurjen en Ruth 
vangen in het gastenverblijf op eigen terrein 4 mensen op uit 
Oekraïne, allen uit de kring van het kindertehuis. De gasten helpen in 
en om het huis en in de loods waar de hulpgoederen staan 
opgeslagen, maar ze volgen ook online lessen en eten mee bij Jurjen 
en Ruth en hun kinderen. In de plaatselijke pizzeria worden 
maaltijden bereid voor mensen die vluchtelingen opvangen en ook 
bij Jurjen en Ruth wordt dus een warme lunch bezorgd. Hun huis en 
ook het gastenverblijf is nog niet helemaal afgebouwd, een 
klusgroep zou hier nog wel eens welkom zijn! 
Wij hebben de opslagruimte met de hulpgoederen gezien, geholpen 
met sorteren en dozen voor verzending klaarmaken. Er komen bijna 
dagelijks busjes die goederen ophalen om uit te delen op adressen 
waar vluchtelingen worden opgevangen, zowel in Hongarije als in 
Oekraïne. Bij de grensovergangen naar Hongarije komen geen grote stromen vluchtelingen meer aan, dus Jurjen 
gaat daar niet meer heen om te helpen of mensen verder te brengen. Ruth zorgt voor het gezin, dat dus 
inmiddels behoorlijk uitgedijd is en gaat ook naar de loods als er spullen worden opgehaald. Ze voelen het als een 
grote verantwoordelijkheid dat alles goed terecht komt. Sinds de aankomst van 

het transport op 
22 maart zijn zij 
daar echt heel 
druk mee! 
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Kindertehuis in Nagydobrony 
Jurjen gaat wekelijks een paar dagen naar Oekraïne en neemt dan ook spullen mee voor het kindertehuis en andere 
contactadressen, zoals de Romakampen. In het kindertehuis is een goede sfeer, wij hebben er 2 nachten gelogeerd 
en een aantal maaltijden meegegeten. Mooi om te zien dat er structuur en rust is, de grote meisjes zorgen ook voor 
de kleine kinderen. De kinderen gaan niet naar school, maar er worden wel online lessen gevolgd door de oudste 
groepen en verder wordt er gespeeld of gedanst. Helaas was het slecht weer toen wij er waren, maar toch konden 
we even naar buiten en werd er druk geskeelerd met de pas gekregen skeelers uit Rouveen!  

In het gastenhuis zijn ongeveer 30 vluchtelingen uit het oosten van het land gehuisvest en er logeren enkele mensen 
die bij Dorcas en ZOA werken. Bij de leiding van het huis, waar Jurjen ook deel van uitmaakt, is dagelijks de spanning 
over het verloop van de oorlog, er heerst immers een noodtoestand en dan kan het zomaar gebeuren dat relaties 
een oproep voor het leger krijgen of dat er nog meer vluchtelingen moeten worden opgevangen. Ook noodzakelijke 
evacuatie is nog steeds iets wat hen boven het hoofd hangt. We hopen en bidden dat dit niet nodig zal zijn.   
 
Roma kampen en andere contacten 

We hebben met Jurjen het Romakamp in 
Kisdobrony bezocht en met verschillende mensen 
in dat dorp gesproken, o.a. dominee Sander. Er 
zijn de eerste weken veel mensen uit het kamp 
vertrokken naar Hongarije, maar een aantal zijn 
inmiddels teruggekeerd naar hun huis. Er staat 
een mooi kerkje op het kamp en daarin is de pré-
school (kleuterschool) weer gestart. Mooi om te 
zien dat de mensen hun leven weer oppakken! De 
mensen in en rond het kamp worden ook van 
nodige spullen voorzien. Je kunt zien dat ze blij zijn 
om Jurjen te ontmoeten en hun verhaal te doen. 
Ook Erszike 

is naar het kamp (en haar moeder) teruggekeerd na een maand in 
Hongarije. We hebben met haar bij de gitaar gezongen, ontroerend. De 
dominee en ook het andere bezoekadres uitten hun zorgen over de 
regeringsleiders in Oekraïne en over de verkiezingen in Hongarije. Een 
ingewikkelde situatie! 
Ook hebben we het gymnasium bezocht in Nagydobrony. Dit is een 
middelbare school (havo/vwo niveau) waar in de normale situatie 197 
studenten les krijgen. De school huisvest nu een 30-tal vluchtelingen. Het 
is een mooi gebouw met gymzaal en keurig aangelegd buitenterrein, met 
hulp uit Nederland gefinancierd. De bewaker liet ons ook vol trots het 
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stookhok zien, de school wordt verwarmd met hout. Helaas is de school nu dus gesloten voor het onderwijs. 
Hopelijk duurt dat niet lang meer… 
8 meisjes uit het kindertehuis, allen gehandicapt, zijn met de directeur Laszlo ondergebracht in een 
verzorgingstehuis op een half uur rijden van de plaats waar Jurjen en Ruth wonen. Ze hebben daar een goede, 
tijdelijke woonplek gelukkig. De vrouw van de directeur, Andrea, is in het kindertehuis achtergebleven.  

 
Toekomst 
Uiteraard is het heel moeilijk naar de toekomst te kijken en plannen te maken. Blijft het kindertehuis in de huidige 
vorm bestaan? Er ligt veel onafgewerkt, zoals de sportkamer in het kindertehuis, een paar kamers die 
gerenoveerd moeten worden, het buitenterrein wat afgemaakt moet worden, enz. Kunnen alle activiteiten in de 
kampen zoals de huiswerkbegeleiding en de voetbal weer opgepakt worden? Alles hangt af van het beëindigen 
van de oorlog. Het leven in Oekraïne gaat dag voor dag, vol onzekerheid over de toekomst.  
 

Gebed 
 Bid voor Jurjen en Ruth, dat ze de kracht krijgen om vol te houden, te 

bemoedigen en troost te geven aan mensen in nood. 

 Bid voor de leiding en de meisjes in het kindertehuis, dat ze op God blijven 
vertrouwen en dat Hij hen bewaart en beschermt. 

 Bid voor het bestuur van Small Miracles om wijsheid en inzicht.  

 En bid voor de regering van Oekraïne en om het stoppen van de oorlog! 

Geld 
Naast gebed is geld nog steeds het beste hulpmiddel om in te zamelen. Het is lastig om vanuit Nederland te kunnen 
overzien waar het meeste behoefte aan is in Oekraïne en Hongarije. Daarom zeggen we het maar eerlijk: giften in 
geld zijn het meest welkom.  
 

Goederen 
We zijn erg dankbaar voor alle goederen die zijn gegeven vanuit een warm hart vol medeleven voor de 
medemens. Toch is het bijna niet te voorkomen dat je van het ene product teveel hebt en van het andere te 
weinig. We hoorden dat er in Oekraïne gebrek is aan olie en meel. Ook in ons land is zonnebloemolie al ‘op de 
bon’ omdat de aanvoer stagneert. Geen wonder, als we lezen dat dit voornamelijk in Oekraïne wordt 
geproduceerd… We gaan kijken of we in die behoefte kunnen voorzien. Hebt u mogelijkheden via een bedrijf of 
fabrikant, laat het ons weten via het emailadres info@small-miracles.nl.   
 
Volg de website www.small-miracles.nl of de social media (Facebook en Instagram) voor meer belevenissen! 
 
Bestuur Stichting Small Miracles,  
mede namens Jurjen en Ruth, 
 
Bram, Desiree, Gerard, Jeanet 
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