
Bereidheid om te delen
Mission Possible is zich bewust van de rijk-
dom die we hebben. Veel donateurs geven 
vanuit het besef dat zij ‘Gods ambassadeurs’ 
zijn. In de afgelopen jaren hebben we vele 
concrete voorbeelden daarvan gezien. Niet 
in het streven om het christelijk geloof aan 
wie dan ook maar op te dringen, maar vanuit 
de bereidheid om de liefde van God en Zijn 
Evangelie met anderen te delen. Zo 
wordt bij concrete hulpvragen Gods 
liefde steeds meer tastbaar.

Regie nemen over je eigen leven
Wij geloven niet dat je mensen 
structureel uit de armoede haalt 
door ze een al dan niet groot geld-
bedrag te geven. Geld helpt. En het 
loont zich als dat geld geïnvesteerd wordt in 
huisvesting, in psychische hulp, in het vinden 
van werk, in afkickprogramma’s, in onderwijs, 
in kinderopvang. Zo stel je mensen in staat 
om gaandeweg zelf weer de regie te nemen 
over hun leven. Zo bied je mensen kansen en 
nieuw handelingsperspectief.

Drive om door te gaan 
Een jubileum van een hulpverleningsorgani-
satie heeft onmiskenbaar iets triests; waarom 
zijn er zoveel mensen (steen)rijk en wenden 
ze dat niet aan ten bate van die ander die zo-
veel minder heeft? Maar blijf niet steken in 
die vraag. Want dan blijft de moeder die ern-

stig te lijden had van huiselijk geweld, overge-
laten aan haar uitzichtloze bestaan. Daarom 
overheerst dankbaarheid over de hulp die we 
dankzij de steun van zovelen konden bieden. 
Zo kregen moeders, vaders en kinderen weer 
levensmoed, weer een nieuw perspectief. 
Veel tobbers en lijdende mensen ontvingen 
de liefde en helpende hand van onze God. 
Dat geeft een enorme drive om met het werk 

door te gaan. 

Blijf betrokken
We hopen bij dit alles dat u mee 
blijft doen ondanks de negatieve 
berichtgeving over en vanuit voor-
malige sovjetlanden. Ik neem de 
vrijmoedigheid om een dringend 
beroep op u te doen om mee te blij-

ven helpen. Blijf betrokken bij het verlichten 
van het lot van velen die zonder de hulp van 
Mission Possible geen enkel toekomstper-
spectief hebben. 

Van harte beveel ik ook het jubileumproject 
aan om de kinderen van Berd te ondersteu-
nen.

Leen van Dijke 
Bestuursvoorzitter 
Mission Possible Nederland

Graag horen we wat je van dit magazine vindt. 
Laat het ons weten!. Wil je extra nummers heb-
ben om uit te delen (in je kerk)? Dat kan, stuur 
een mailtje naar info@missionpossible.nl 

“Ze tolereren niet dat 
ze zelf misleid worden,

maar ze misleiden 
zichzelf ook uit 

zelfbescherming.”

  Voetnoten  Voetnoten

1. Pieter Waterdrinker in zijn roman ‘De rat van Amsterdam’. 

2. Joshua Yaffa in zijn boek ‘Tussen twee vuren’ over de 

    mensen uit de voormalige Sovjetunie. 

3. Alexander Solzjenitsyn in zijn boek ‘Een dag uit 

    het leven van Ivan Denisovitsj’. 

“Veel tobbers en 
lijdende mensen 

ontvingen de liefde 
en helpende hand 

van onze God.” 

de lethargie die mensen in de greep heeft 
en die tot uitdrukking komt in de Russische 
grap: Wij doen alsof wij werken en zij doen 
alsof ze ons betalen. 

  Werken met locals
Dit alles maakt dat bij het bieden 
van hulp in die omstandigheden 
het van vitaal belang is dat je inzicht 
krijgt in hoe de mensen overleven in 
de voormalige sovjetlanden. Alleen 
geld geven draagt niet structureel 
bij aan het hervinden van een mens-
waardig bestaan. Wij westerlingen 
kunnen ons het leven daar niet voor-
stellen. Hoe kun je van iemand die het 

warm heeft verwachten dat hij iemand begrijpt 
die het koud heeft?3

Lokale fondsenwerving
Mission Possible ondersteunt plaatselijke 
projecten; deze ontvangen jaarlijks een bij-
drage in exploitatiekosten en soms geld voor 
specifieke doelen. Met dankbaarheid zien we 
dat de lokale hulpverleners in toenemende 
mate kunnen steunen op lokale fondsenwer-
ving die bestaat uit financiën, goederen en 
vrijwilligers. Dat is goed voor de zelfredzaam-
heid van de organisaties ter plaatse, maar ze-
ker ook voor het lokale draagvlak en betrok-
kenheid.

Iets droevigs hangt in de lucht 
Bij mijn bezoeken aan projecten in Rusland er-
vaar ik altijd iets verdrietigs, iets zwaars dat in 
de lucht hangt. Er is trots over het roemruchte 
verleden, maar er hangen zwarte mistflarden 
van de geschiedenis1 over het ten onder gega-
ne Sovjetrijk. Overal is merkbaar 
dat het ontbreekt aan een waar-
denstelsel waarop je kan terugval-
len. Als we Poetin weer eens op te-
levisie zien, bevestigt hij dat beeld 
en het draagt niet bij aan warme 
gevoelens voor de Russen. De staat 
is machtig, totalitair en laat geen 
gelegenheid onbenut om dat te 
laten merken. Zonder een redelij-
ke aanklacht kun je worden gearresteerd. Je 
bent rechteloos en machteloos. Het geeft de 
individuele burger geen enkele onafhankelijke 
ruimte.

Misleiding alom
Dat heeft grote impact op mensen. Voormali-
ge Sovjet-bewoners zijn schipperende mensen2. 
Ze tolereren niet dat ze zelf misleid worden, 
maar ze misleiden zichzelf ook uit zelfbe-
scherming. Wij kunnen ons niet voorstellen 
hoe dat is. Wat dat met mensen doet, hoe dat 
elk handelsperspectief van mensen die een 
gewoon leven willen leven frustreert. Tegen 
die achtergrond begin je iets te begrijpen van 

Mission Possible is actief in landen die onderdeel waren van de voormalige Sovjet-Unie. Vaak hebben 
mensen aarzelingen bij aandacht voor die landen. Ik begrijp dat. Rusland. Het Rusland van Poetin en 
zijn kliek. Totalitair, autoritair, MH17, annexatie van de Krim, doping tijdens de Olympische Spelen…
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En... hoe ‘smaakt’ het?
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