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Nieuwsbrief – Mei 2022 
Waarschijnlijk was een overwinning  op het Songfestival niet eerder zo politiek getint als dit jaar. Ondertussen ging 
de oorlog met alle  beschietingen door en dagelijks vallen er slachtoffers te betreuren. De staat van beleg is 
verlengd… wanneer zal de oorlog ten einde zijn?  

Intussen gaat het werk van Small Miracles zo veel mogelijk door. Schreven we in december dat de dreiging van 
oorlog nog ver weg was, 24 februari was het ineens oorlog in Oekraïne! Vanaf eind februari hebben we u in een 
aantal  Nieuwsberichten op de hoogte gehouden van de situatie. Hoewel de oorlog nog steeds voortduurt, keren 
we nu terug naar de Nieuwsbrieven per kwartaal. Waar nodig zullen we uiteraard vaker van ons laten horen. 
 

 
 
 

Kindertehuis de Barmhartige Samaritaan 
Ook in het kindertehuis is het leed van de oorlog 
goed voelbaar. Een voorbeeld hiervan zijn de twee 
nieuwe meisjes die in het tehuis zijn opgenomen. 
Zij konden nergens anders heen, omdat zij geen 
contact meer hebben met hun moeder en hun 
vader het leger in moest. De zorg voor de meisjes 
en het helpen van Oekraïense vluchtelingen gaat 
alle dagen onvermoeid door.  
 
Meisjes die in Hongarije waren ondergebracht zijn 
bijna allemaal weer teruggekeerd. Vanaf februari 
zijn alle scholen in Oekraïne dicht. Er wordt online lesgegeven en 
begeleiders proberen zo goed en zo kwaad als het kan, wat lessen 
te verzorgen. Er is op het terrein van het tehuis een grote 
schoonmaakactie gehouden waaraan veel kinderen hebben 
meegeholpen. Ook kan er gelukkig weer buiten worden gespeeld!  

 
 
 
 
 
 
Een groepje oudere meisjes met een beperking zijn begin mei 
een weekje op vakantie geweest in Hongarije. Een feest dat 
dit door kon gaan, aangezien het al twee jaar was uitgesteld 
door corona. Ook vanwege de oorlog was het lang onzeker. 
 
Voor de opvang van de vluchtelingen krijgt het kindertehuis 

geen vergoeding, daardoor lopen de kosten op. Naast alle hulp die is gegeven in voedsel, verzorgingsartikelen en 
medicatie is er ook hulp nodig bij overige kosten. Zo is er meer personeel nodig en de prijzen van levensonderhoud 
stijgen enorm. Vanuit de extra donaties die beschikbaar kwamen voor noodhulp kunnen we hierin bijdragen.  
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Romakampen/Het dagelijks leven 
In de Romakampen zijn weinig jonge mannen meer. Bij de dominee van drie kampen werden vluchtelingen 
opgevangen die inmiddels teruggegaan zijn of verder getrokken, bijvoorbeeld naar Nederland. Het laat zien wat de 
impact van de oorlog is op het dagelijks leven in Oekraïne. Er heerst veel zorg en onzekerheid. Iedereen voelt de 
economische gevolgen. De prijzen lopen enorm op en sommige artikelen zijn niet meer te krijgen. Zo is er een groot 
probleem om aan diesel te komen. Jurjen neemt als het mogelijk is diesel en benzine mee vanuit Hongarije. 
 
De kleuterscholen op de kampen zijn weer begonnen, dit wordt door de ouders enorm gewaardeerd. Deze twee 
juffen Ella en Dingi geven in Gyöngyi elke ochtend bijbelles aan de kleuters en de schoolkinderen. 

 
In het Gereformeerd Lyceum wordt momenteel alleen online les gegeven, omdat er inmiddels 49 vluchtelingen 
worden opgevangen. Dit wordt gefinancierd door particulieren, stichtingen en kerken. Ook Small Miracles heeft 
een donatie gedaan en helpt het Gereformeerd Lyceum daarnaast met het financieren van vervolgstudies voor de 
meisjes in het tehuis. 

 
Voetbal 
De trainingen van de voetbal zijn weer begonnen! Dat is 
op zich goed nieuws. Het aantal jongeren is wel fors 
teruggelopen, van ongeveer 200 naar 50.  

 
Ook is er momenteel maar 1 van de 4 trainers 
beschikbaar. Voor de jongeren is het heel waardevol dat 
ze weer kunnen sporten. Het geeft hen invulling van de 
dagen, ontspanning en contacten met andere jongeren. 
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Dagopvang Elim in Hetyen 
De opvang voor gehandicapten Elim is vanaf het begin van de oorlog gesloten geweest. Recent zijn ze weer gestart 
met het dagprogramma. De afgelopen periode zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op 3 mei is 
men begonnen met het plaatsen van 30 zonnepanelen. De opbrengst is genoeg om qua energie zelfvoorzienend te 
zijn.  Verder zorgen ze er in Elim voor dat aangeleverde hulpgoederen ingepakt worden en naar het front worden 
vervoerd. In hetzelfde dorp wordt in de oude kerk twee keer per week gekookt voor de armen en zieken.   

 

 
 
 
Gezin Knot 
Rebekka (8) zit in Hongarije op school en dit ging gewoon 
door. Ook de school van Hanna (5) op loopafstand, was open. 
De oorlogssituatie bracht uiteraard veel onrust met zich mee. 
Het huis van Jurjen en Ruth leek zo nu en dan wel een 
crisiscentrum. Ze zijn heel druk geweest toen het transport 
met hulpgoederen aankwam en alles uitgezocht moest 
worden en een plek moest krijgen.  
Er is voor een periode van 3 maanden een loods gehuurd, om 
van daaruit de distributie te regelen.  
Regelmatig kwamen er mensen vanuit Oekraïne met een 
busje naar de loods om goederen op te halen. Jurjen of Ruth 
waren hier steeds bij om dit te coördineren.  

Na een maand oorlog kon Jurjen weer bijna 
elke week een paar dagen naar Oekraïne. Voor 
Ruth een hele drukke tijd, met naast de 
distributie van de goederen de zorg voor de 
kinderen en de vluchtelingen op hun terrein! 
Verder is er ook best veel bezoek geweest uit 
Nederland, vanuit het bestuur en sponsoren. 
Soms met een logeerplek in huis, soms in een 
hotel in de buurt. Hoewel dit ook heel 
belangrijk is voor de voortgang en de financiën, 
geeft het natuurlijk extra werk en vraagt het 
extra tijd. Maar dit doen ze met veel liefde! 
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Vluchtelingenopvang gastenverblijf 
Vanaf het begin van de oorlog zijn de zussen Marika en Katalin opgevangen door Ruth en Jurjen, maar kortgeleden 
kwam er een einde aan hun verblijf in Hongarije. Verblijf in een ander land is gebonden aan allerlei regels. Sinds 
zondag 1 mei zijn de meisjes terug in het meisjeshuis. Het is wennen voor hen om in het kindertehuis terug te zijn, 
temeer omdat het appartement waar zij voor de oorlog woonden, nu bezet is door vluchtelingen uit het oosten van 
het land. 

In het gastenverblijf logeren nog steeds de 2 mannen, 
David en Csaba, die vanwege de oorlog naar Hongarije  
gevlucht zijn. De ene man is verloofd, ze hebben 
trouwplannen, maar ze hebben elkaar al die maanden nog 
niet weer gezien.  Of hun huwelijk kan doorgaan in 
september is zeer de vraag... Deze mannen helpen Jurjen 
en Ruth bij de aanleg en onderhoud van de tuin en het 
uitdelen van de hulpgoederen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponsorloop van de Levensboom 
Op gbs De Levensboom in Rouveen is recent een 
sponsorloop gehouden. De kinderen hebben zelf 
sponsoren gezocht. Het geld dat is ingezameld is voor het 
meisjesweeshuis, van de binnenplaats willen ze graag een 
veilige speeltuin maken voor de jongste kinderen. Op die 
manier kunnen deze kinderen even ontsnappen aan de 
dagelijkse spanningen en gewoon even lekker kind zijn.  

 
 
 

Misschien kun jij als donateur ook een leuke 

actie op de school of kerk in je woonplaats 

organiseren? 
 

 

Collecten 
In verschillende kerken hebben donateurs een collecte aangevraagd voor Small Miracles. Vaak wordt dit wel 
toegekend, als er een gemeentelid bij betrokken is. We verzorgen graag een toelichting op de collecte d.m.v. een 
PowerPointpresentatie of mondeling. We zijn heel dankbaar voor deze donateurs die de moeite hebben genomen 
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dit bij hun kerkenraad of diaconie aan te kaarten. We vermelden dat hier met dankbaarheid en in de hoop op 
navolging door anderen! Zo wordt het werk van Small Miracles ook steeds bekender in het land. 
 

CBF-erkenning 
Eind vorig jaar hebben we als stichting een aanvraag ingediend bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Na 
beoordeling van de aangeleverde documentatie en een uitgebreid gesprek hierover hebben we op 31 maart bericht 
ontvangen dat we als stichting het CBF-keurmerk mogen voeren, en daarmee bij het CBF geregistreerd staan als 
goed doel. Het CBF-erkenningspaspoort is hier te vinden: https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-small-miracles 

 
oud logo:     nieuw logo:  
 
 
 
 

 
 
Verblijf in Nederland 
Jurjen en Ruth komen in juni voor 2 weken naar Nederland. De schoolvakantie in Hongarije begint vroeg en de 
ouders van Jurjen hopen 50 jaar getrouwd te zijn. Genoeg redenen om er even 2 weken tussenuit te gaan! 
 

Grote dank aan alle gevers en hoop op God 
De oorlog raakt ons allemaal. Allen kennen we de beelden, voelen we de onmacht en willen we iets doen. In 
Nederland is er de laatste maanden veel betrokkenheid getoond vanuit de kerken en alle donateurs en sponsoren. 
Het leverde een grote voorraad aan goederen en donaties op. Er is zeer ruimhartig en spontaan gegeven op onze 
oproepen om hulp. We hebben een noodfonds kunnen inrichten van ruim € 30.000. Zoveel extra giften hebben we 
binnen gekregen, daar wordt je stil van! Als er nu hulp in levensmiddelen nodig is, spreken we daarvoor het 
noodfonds aan en doen inkopen in Hongarije. Net als in Nederland zal ook in Hongarije en Oekraïne de opvang van 
vluchtelingen voorlopig nog wel doorgaan en zijn er dus extra kosten in het kindertehuis en bij particulieren. Dankzij 
uw hulp, kunnen wij deze mensen blijven helpen en ondersteunen.  
Hiervoor zeggen we u en jou heel hartelijk DANK! 
 
Ook uw gebed is van grote waarde. Onze God is 
Almachtig, Hij kan een weg maken waar geen weg 
is. We hopen en bidden om een spoedig einde van 
de oorlog. We bidden om het sparen van 
mensenlevens en het herstel van huizen en 
scholen, om het herstel van vrijheid, waarin 
mensen in liefde naast elkaar kunnen leven. Om 
mogelijkheden van zaaien, planten en oogsten om 
in voedsel te kunnen voorzien. Om geestelijke 
veerkracht en gezondheid van onze ‘veldwerkers’. 
We mogen onze angsten en zorgen aan Hem 
overdragen, onder Zijn sterke arm schuilen.  
Ga met God! 
 
Namens het bestuur, 
 
Bram Melse, voorzitter                 Met dank aan Kuneke de Vries voor de foto’s in deze nieuwsbrief! 
bram@melse.net 
06-51839080 
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