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Nieuwsbrief – Augustus 2022 
Eind mei stuurden we onze vorige nieuwsbrief. Sinds die tijd is er weer veel gebeurd, zo waren Jurjen en Ruth met 
Rebekka en Hanna in juni/juli bijna 2 weken in Nederland. De verdere zomerperiode konden Jurjen en Ruth veel in 
Oekraïne zijn. Daar nemen de zorgen over allerlei zaken inmiddels steeds verder toe. Intussen worden in Nederland 
verschillende klusreizen voorbereid en ontvingen we bijdragen uit sponsorlopen op verschillende scholen. We 
geven het allemaal door, zodat je als donateur en/of als lid van de thuisgemeente van Jurjen en Ruth, weer 
geïnformeerd bent. 
 

 
 
 
Ondanks dat de oorlog zich vooral in het Oosten van Oekraïne afspeelt, wordt het leven er in het Westen van het 
land volop door beïnvloed. Prijzen zijn enorm gestegen. Er ontstaan steeds meer tekorten aan allerlei producten. 
Ook zijn er personeelstekorten, met name in functies die tot voor kort vooral door mannen werden ingevuld. Ook 
is er nog steeds veel onrust, als er toch plotseling een luchtalarm klinkt, en is er de grote onzekerheid over de 
toekomst. Komt er een einde aan deze oorlog, en zo ja, wanneer? En hoe zal het leven dan zijn? Komen onze 
mannen en jongens straks terug? Kunnen scholen straks weer open? Kunnen allerlei activiteiten weer worden 
gestart? Laten we bidden om het einde aan deze zinloze oorlog, zodat er kan worden gewerkt aan herstel. 
 

Meisjesweeshuis de Barmhartige Samaritaan 
Voor de leiding van het meisjesweeshuis is het een heel 
zware periode. Er is minder (gekwalificeerd) personeel en 
er zijn ook in de zomerperiode (3 maanden 
zomervakantie), meer dan anders, veel kinderen in het 
huis. In eerdere jaren konden sommige kinderen soms 
toch even weg en was er door de zomerkampen meer te 
doen. Door de oorlogssituatie blijven vrijwel alle kinderen 
in het meisjesweeshuis. Jurjen en Ruth proberen daarom 
zoveel mogelijk om er te zijn voor zowel leiding als 
kinderen. 

 
Zo is er met de oudere meisjes op 1 van de warmste 
dagen van de zomer (42 graden) een berg beklommen. 
Ook is er eind juli een bijbelweek georganiseerd, met elke 
dag een bijbelverhaal en daarnaast ontspannende 
activiteiten  voor de verschillende leeftijdsgroepen, zoals 
een fietstocht, een pubquiz, een filmavond, een 
spelavond en een feestavond. 
 
In augustus bereiden we het nieuwe schoolseizoen voor, 
zoals het regelen van inschrijvingen en de aanschaf van 
allerlei schoolmaterialen. 
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Romakampen en het dagelijks leven 
Waar eerder in de zomerperiode zomerkampen werden georganiseerd zijn er dit jaar kinderbijbelweken gehouden 
op verschillende kampen. Onze bijdrage daaraan bleef beperkt, met name vanwege de beperkte capaciteit aan 
leiding. Het reizen en/of bijéénkomen met grotere groepen levert ook de nodige risico’s op. Tot 31 augustus is er 
nog steeds de noodtoestand. Allerlei voorraden worden minder, dus het kost veel moeite om aan voldoende eten 
e.d. te komen. Zo zijn veel levensmiddelen op de bon en ook flink in prijs gestegen. Ook is benzine/diesel schaars. 
 

Voetbal 
Waar er voor de oorlog ongeveer 200 jongens en meisjes de trainingen bezochten zijn dat er nu nog ongeveer 50. 
Een deel van de jongens en meisjes woont nu in Hongarije, en heeft zich daar aangesloten bij een andere club. Voor 
een aantal getalenteerde voetballers is Jurjen samen met de andere trainers aan het regelen dat ze kansen krijgen 
om zich bij professionele clubs in Hongarije verder te ontwikkelen. 

 
Dagopvang Elim in Hetyen 
De deelnemers zijn tot eind juli geweest, in de maand augustus is de opvang gesloten in verband met de vakantie. 
Ook hier is er door vertrek naar het buitenland in verband met de oorlog een personeelstekort en zijn er de tekorten 
aan allerlei producten. Inmiddels zijn een hele serie zonnepanelen geïnstalleerd. Ook is het mooi om te zien dat de 
fruitbomen die vorig jaar zijn geplant goed groeien. Hiermee wordt het straks mogelijk om qua fruit meer 
zelfvoorzienend te zijn. Hopelijk kan er in september weer opnieuw gestart worden met genoeg personeel 
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Gezin Knot 
Jurjen en Ruth hebben met de kinderen 2 goede weken gehad in juni. Er was veel ruimte voor contact met familie 
en vrienden. Ook zijn er contacten geweest met verschillende sponsoren om de plannen voor de komende tijd door 
te spreken. 
 
Na de zomer gaan Rebekka en Hanna beide hele dagen naar school. Hierdoor ontstaat er voor Ruth meer ruimte 
om voor de stichting actief te zijn. Ook heeft ze zich opgegeven als inval-chauffeur voor het overdag rondbrengen 
van maaltijden vanuit de kerk in Hongarije. 
 
De zussen Katalin en Marika zijn vrijwel vanaf het begin van de oorlog bij Jurjen en Ruth geweest. In de toekomst 
zullen ze voor hun opleiding vaker in Hongarije verblijven. 
 

Onderstaand een bijdrage van Rebekka over haar zomer in Nederland, Hongarije en Oekraïne 
Beste lezer, ik ben Rebekka Knot en ik ben net 9 jaar geworden. Ik ga wat over mijn zomer schrijven met papa mama 
en zusje Hanna. We gingen eerst 2 weken naar Nederland. Onderweg hebben we in een hotel geslapen. We gingen 
2 keer een weekendje weg met allebei de families. We 
gingen 2 nachtjes bij opa & oma Knot slapen en bij opa 
& oma Hartsuiker ook 2 nachtjes. We hebben het heel 
leuk gehad in Nederland. We hebben allemaal leuke 
dingen gedaan. We zijn ook nog bij de zee geweest. Ik 

vond het heel leuk dat 
we daar waren. En 
daarna ging ik naar 
zomerkamp. We 
hebben allemaal 
spelletjes gespeeld en 
zijn 2 keer een dagje 
naar een pretpark 
geweest. Daarna 
gingen we 3 weken naar Oekraïne, naar het meisjesweeshuis. Er is een nieuwe 
dreumes van 1 jaar en 3 maanden, daar heb ik veel mee gespeeld. Er was een sport 
week. En er waren 2 bijbel weken. Nu heb ik weer een week zomerkamp, we gaan 
veel sporten. De laatste weken van de vakantie zullen we weer in Oekraïne zijn. 

 

Diverse werkzaamheden 
Zowel bij het huis waar Jurjen en Ruth met hun gezin wonen als bij het gastenverblijf zijn er nog diverse 
onderhoudsklussen. Nu het organiseren van klusreizen naar Oekraïne niet goed mogelijk is hebben zowel RHOE 
(Rouveen Helpt Oost Europa) als Meppel voor Oekraïne besloten om klusreizen te organiseren om bij het huis van 
Jurjen en Ruth aan de slag te gaan. Het plan is om een schuur/overkapping achter het gastenverblijf te plaatsen en 
de buitenkant van het gastenverblijf af te werken. RHOE heeft een vrachtwagen geregeld voor het vervoer van 
bouwmaterialen, deze gaat als alles volgens planning verloopt in week 37 naar Hongarije. De klusreizen zelf staan 
gepland voor de eerste en derde week van oktober. 
 
Zowel het huis van Jurjen en Ruth als het gastenverblijf worden meer en meer ingezet voor het werk van de 
stichting. We zijn als bestuur dan ook blij met de bereidheid van de klusteams om tijd vrij te maken. Vanuit de 
stichting zullen we er financieel aan bijdragen. 
 

Nieuws uit Hongarije 

http://www.small-miracles.nl/


 

 

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 

 
 
 

 
Sponsorloop van de Fiduciaschool  
Door de Fiduciaschool (SBO) in Groningen is recent een sponsorloop gehouden. De kinderen hebben zelf sponsoren 

gezocht. Het geld dat is ingezameld is voor de buitenspeelplaats bij het meisjesweeshuis. Op deze school is meester 

Johan Ribberink (voormalig bestuurslid, die verschillende keren Oekraïne bezocht) werkzaam. Samen met hem 

mochten Jeanet van der Veen en Bram Melse op 11 juli in 13 groepen een voorlichting verzorgen. Er kwamen mooie 

vragen zoals: 

• Waarom wonen meisjes en jongens niet bij elkaar?  

• Broertjes en zusjes wonen dan dus ook niet meer bij 
elkaar?  

• En wat als je transgender bent?  

• Dus jongens van 18 jaar en ouder moeten het leger in, 
en wat als je dat niet wilt?  

• En waarom krijgen sommige meisjes al een kind als ze 
nog maar 14 of 15 zijn? 

 

Aan het einde van de ronde langs de groepen mochten we 

de check met de opbrengst van de sponsorloop in 

ontvangst nemen. In totaal € 4.211,71! Hierbij willen we 

de Fiduciaschool en speciaal meester Johan nogmaals bedanken. 

 

Sponsorloop van de Levensboom 

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al de sponsorloop op gbs De Levensboom in 

Rouveen, mede georganiseerd  door RHOE (Rouveen Helpt Oost-Europa) voor de 

binnenspeelplaats van het meisjesweeshuis. Er wordt een veilige speelplaats gemaakt 

voor de jongste kinderen. Tijdens hun verblijf in Nederland mochten Jurjen en Ruth de 

check met het mooie bedrag van € 9.718,66 in ontvangst nemen. 

 

Misschien kun jij als donateur ook een leuke actie op school of in je kerk 

organiseren. 

Wij komen graag langs om te vertellen. 
 

` 
 

Opslag / Transport 
Zoals eerder gemeld staat voor week 37 een transport gepland. Behalve de bouwmaterialen zullen ook stoelen die 
we eerder hebben kunnen aanschaffen voor het meisjesweeshuis met dit transport meegaan. 
 

Donateurs/Sponsorbijeenkomst 
Het plan is dat Jurjen en Ruth in het najaar opnieuw naar Nederland komen. We willen dan, bij voldoende 
belangstelling, een donateurs/sponsorbijeenkomst organiseren, waarop Jurjen en Ruth iets zullen vertellen over 
het werk in Oekraïne en er gelegenheid is voor vragen en ontmoeting. Als deze plannen concreet zijn dan zullen we 
dit via een mailing verder onder de aandacht brengen. 
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Tot slot 
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 o.a. Brilla Katalin voor de foto’s in deze nieuwsbrief! 
bram@melse.net 
06-51839080 
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