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Nieuwsbrief – November 2022 
 

Sinds de vorige nieuwsbrief van augustus is er weer veel gebeurd. Iedere dag is er immers wel nieuws 
over Oekraïne en het verloop van de oorlog. Wat heeft de situatie in Oekraïne voor gevolgen voor het 
werk van Jurjen en Ruth? Daarover praten we je graag bij.  
 

Zie voor de actuele situatie met een actuele hulpvraag: https://youtu.be/3ddcThV3wDQ  

 
Extra financiële hulp voor deze winter 
Er zijn veel aanslagen in het land. Gelukkig nog steeds op aanzienlijke 

afstand van de plekken waar Jurjen en Ruth werkzaam zijn, maar ook daar 

klinkt vaak het luchtalarm en moet iedereen waar mogelijk de schuilkelder 

in. Er worden dan ook steeds meer schuilkelders ingericht. De 

elektriciteitsvoorziening is een groot probleem en vaak stagneert ook de 

watervoorziening. Generatoren en oplaadbare lampen worden 

aangeschaft, maar zijn inmiddels moeilijk leverbaar. Vrijwel alles 

(voedingsmiddelen, medicijnen, brandstof, kleding etc.) wordt steeds 

moeilijker verkrijgbaar, zeker nu de winter nadert.  

Zo worden de gevolgen van de oorlog steeds meer merkbaar. Extra hulp is 

daarom hard nodig! 

 
Om die reden doen we nu, vlak voor de winter, een extra oproep om financiële steun. Mogelijk kan de 
extra bijdrage die elk huishouden krijgt voor energie (deels) worden gedoneerd, of zijn er andere 
financiële bijdragen mogelijk. Hiermee kunnen we Jurjen en Ruth mogelijkheden geven om mensen in 
nood te helpen. 
 

NB: We realiseren ons hierbij dat we ook in Nederland de gevolgen van de oorlog voelen en dat er ook 

huishoudens zijn waarin het niet of met moeite lukt om financieel rond te komen.  

Onze oproep is dan ook vooral gericht aan hen die de ruimte hebben om extra bij te dragen. 

 

NL58 ABNA 0572 5069 02 
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Oorlogsdreiging 
Jurjen vertelt: Het is relatief stabiel in de omgeving waar wij werken. Maar toch is er veel angst en onrust 
in het dagelijks leven. Mannen zijn bang om te reizen. De kans is dat ze van de weg geplukt worden en 
meegenomen worden naar het leger. Vrouwen zijn ook bang om mannen te laten gaan. Ook bij de grens 
zijn er steeds meer moeilijkheden voor mannen om de grens over te gaan. Soms komen zelfs vrouwen en 
jongeren (onder de 18) in de problemen bij de grens. Veel gezinnen besloten om in Hongarije te wonen 
(tijdelijk of permanent).  
Een groot issue op de scholen is, dat er een schuilkelder moet zijn die voldoet aan allerlei voorwaarden. 
Is de schuilkelder niet aanwezig of voldoet deze niet aan de voorwaarden dan mag de (kleuter)school of 
instelling niet open. Bij de opening van de scholen in september is er gezegd dat de verwachting is dat 
eind oktober de scholen weer dicht gaan omdat het onmogelijk wordt om alle kosten te dekken (gas, 
elektriciteit, stookhout en levensmiddelen).  
Er zijn weer meer aanslagen, met name op elektriciteitscentrales. Vaak stagneert de 
elektriciteitsvoorziening en daardoor ook de watervoorziening. Er worden schuilkelders ingericht, 
generatoren aangeschaft en oplaadbare lampen. Voedsel wordt steeds moeilijker verkrijgbaar, zeker nu 
de winter nadert. De gevolgen van de oorlog zijn steeds meer merkbaar. De prijzen zijn verdubbeld. Er is 
op straat geen verlichting, dus er komen meer diefstallen. In de huizen is vanaf 22.00 uur geen stroom en 
vaak ook een aantal uren overdag is er geen stroom.  
Het recente filmpje is heel actueel, de alles beheersende vraag is: wanneer is er wèl stroom? Er komen 
heel veel vragen om generatoren en lampen voor scholen en gezinnen. Omdat er op straat geen 
verlichting is, komt er veel vraag naar fietslampjes en veiligheidsvesten. Veel apparaten die veel stroom 
nemen, moeten vervangen worden omdat de generator het niet aan kan, bijv. in het gymnasium.  
Doe aub een oproep voor generatoren, setjes fietslampjes, reflecterende hesjes, powerbanks! 
 

Misschien heb je thuis of bij je bedrijf nog een 
generator staan die niet gebruikt wordt? Deze kun je 
dus doneren. Of misschien heb je mogelijkheden om 
tegen lage inkoop fietslampjes, hesjes of powerbanks 
in te kopen? Je kunt dit naar Meppel brengen of naar 
een adres in midden-Nederland. Stuur een mail naar 
info@small-miracles.nl als je hierin iets kunt 
betekenen! 
 

 
Romakampen  
Ook de mensen op de Romakampen hebben hulp nodig. Op de kampen proberen we te helpen met het 
uitdelen van voedsel en mee te denken in oplossingen met alle stroomproblemen. Veel producten zijn 
schaars en neemt Jurjen uit Hongarije mee. 
Op de kampen zijn kleinere groepen kinderen dan voor de oorlog, maar de juffen proberen het steeds 
draaiende te houden. Hier zijn geen schuilkelders, als er een melding van luchtalarm komt, moet iedereen 
naar huis. Zo kan het gebeuren dat als de kinderen goed en wel op school zijn, er een aankondiging komt 
van luchtalarm en dat iedereen weer opgehaald moet worden.  
Het leven is nog steeds ontwricht. Iedereen leeft van dag tot dag.  
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Meisjesweeshuis De barmhartige Samaritaan  
Door een recente inzamelingsactie en een gecombineerd transport is de voedselvoorraad hier weer aardig 
aangevuld. Maar waar normaal houdbare producten en verzorgingsartikelen wel voor een half jaar 
aanwezig zijn, is dat nu slechts voor een maand. En de winter is nu wel echt begonnen, de temperatuur is 

onder 0˚. Jurjen heeft taken op zich genomen in de leiding van het kindertehuis. De kinderen gaan zoveel 
mogelijk naar school, om waar mogelijk het normale ritme te blijven volgen.  
Er verblijven ook nog steeds 20-30 vluchtelingen uit het oosten van het land in het kindertehuis.  
Er zijn bij het kindertehuis 2 grote generatoren geplaatst en ook zijn er een aantal gesponsorde 
powerbanks aangekomen, zodat laptops en telefoons opgeladen kunnen worden als er wel stroom is.  
Op de zondagen wordt er een kerkdienst gehouden in de hal van het tehuis.  

 
 
Regelmatig worden 
er nog kinderen 
aangemeld, soms 
heel jong… 
 
 
 
 

 
Sport en spel  
Waar mogelijk worden er buiten activiteiten gedaan op het terrein rond 
het kindertehuis. Ook de voetbaltrainingen vinden zoveel mogelijk op dit 
terrein plaats.  
 
Gymnasium 
Met het gymnasium in het dorp zijn goede contacten. In de sportzaal kunnen sporttrainingen gehouden 
worden. Maar ook hier zit men enorm met de stroomvoorziening en kan er soms niet gekookt of gewassen 
worden. De verouderde apparatuur is vaak niet geschikt voor aandrijving door een generator. Op dit 
gymnasium verblijven de meeste studenten door de week intern. Vanwege de oorlogssituatie is een deel 
van de studenten thuis en volgen zo mogelijk online hun lessen. 
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Gastenverblijf 
In oktober zijn er 2 groepen klussers naar Hongarije geweest. Het gastenverblijf bij het huis van Jurjen en 
Ruth in Tornyospálca was eigenlijk nog steeds niet af. Ook misten ze een schuur of overkapping voor de 
fietsen, de grasmaaier enz. Omdat het door corona en de oorlog steeds niet mogelijk was om met een 
groep jongeren naar Oekraïne te gaan, is het idee ontstaan om een klusreis te houden. In de eerste week 
van oktober werd er door 7 mannen uit Rouveen in een razend tempo een schuur en een overkapping 
gebouwd. Ook werd de buitenkant van het gastenverblijf van kunststof bekleding voorzien. In de 
herfstvakantie volgde een groep van 10 uit Meppel die alles netjes in de verf heeft gezet en de hal en de 
kelder van het huis hebben aangepakt. Jurjen en Ruth zijn geweldig blij en dankbaar met het resultaat. 
Wat is er hard gewerkt en het was ook nog gezellig! En wat heeft met name Ruth enorm mee gebuffeld! 
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Gezin Knot 
In de week van 29 oktober tot 5 november waren Jurjen en Ruth Knot in Nederland. Ze hadden 3 Oekraïense meisjes 
meegenomen en hebben met hen enkele uitstapjes gemaakt, zoals Kamp Westerbork, Amsterdam en de zee.  
Op maandag 31 oktober hebben we als bestuur uitgebreid met Jurjen en Ruth kunnen spreken. Ze hebben de 
situatie in Oekraïne van dat moment daarbij toegelicht. Ook was er op die avond een donateurs/informatieavond 
met ongeveer 40 bezoekers. Met plaatjes, praatjes en vragen een waardevolle avond met veel betrokken mensen! 

 
 
 

Bestuur 
Als bestuur van de Stichting Small Miracles zijn we zeer dankbaar voor alle betrokkenheid en giften die we 
binnenkrijgen. Ook zijn er kerken die voor ons collecteren of een gift overmaken, geweldig!  
Wil je dit ook in jouw kerk aankaarten, of het collecterooster nog ruimte geeft voor een collecte voor Small Miracles 
of een gift voor dit doel? Het filmpje in de kop van deze nieuwsbrief kan gebruikt worden voor actuele informatie, 
maar ook kunnen we de diaconie een PowerPoint presentatie toesturen. Laat het ons even weten als je dit in je 
gemeente hebt aangevraagd. 
 
En heb je informatie over generatoren, lampjes e.d. mail naar info@small-miracles.nl of bel naar het nummer 
hieronder. 
 
Naast de financiële hulp willen we opnieuw vragen om ook in gebed het werk van Jurjen en Ruth aan God op te 
dragen. Geve Hij kracht en gezondheid om mensen in nood en armoede tot steun te kunnen zijn. 
 
Ga met God!  
Namens het bestuur, 
 
Bram Melse, voorzitter 
bram@melse.net 
06-51839080 
 
Stuur eens een kaartje! 
Jurjen en Ruth Knot 
4642 Tornyospálca  
Honvéd-utca 95  
Hungary 
NB Hanna wordt 11 december 6 jaar!!  
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