
Met deze mail willen we jullie hulp vragen voor de familie 
Revta, de ouders van Mirosha, één van onze contactper-
sonen in Oekraine.
In de nacht van zaterdag op zondag is de schuur naast hun 
huis helemaal afgebrand. Het is vrijwel zeker dat de brand 
is aangestoken, omdat de brand aan de achterkant van 
de schuur is begonnen. Daar is helemaal geen elektriciteit 
of iets dergelijks. Een dochter had ’s nacht ook het hekje 
aan de achterkant van de schuur horen klappen. De politie 
heeft onderzoek gedaan en vroeg of ze vijanden hebben. 
Die hebben ze niet, het is een liefdevol gezin, die in vrede 
leeft met iedereen. Wel worden ze soms uitgemaakt voor 
‘жид’ , zjied, het scheldwoord voor Jood. Dan zou het een 
antisemitisch motief kunnen zijn. Maar daar is geen bewijs 
voor.

In de schuur bevonden zich twee koeien en twee varkens. 
Slechts één koe kon gered worden. Verder stond er een 
kleine tractor, waar het motorblok van verbrand is. Al het 
haardhout voor de winter is in vlammen opgegaan. Ze heb-
ben geen gas, dus ze stoken hout en koken op een door 
hout verwarmd kookstel. Er stonden potten conserven 
voor de winter, hooi voor de dieren enz. Alles wat nodig 
is om de winter door te komen is in vlammen op gegaan. 
Ook lagen er dure balken, die ze juist gekocht hadden om 
het dak van hun huis te repareren. Die zijn ook helemaal 
verbrand. De jongste zoon van het gezin wilde nog dieren 
redden en heeft zijn handen, armen en hoofd verbrand. Hij 
ligt in het ziekenhuis.

En het bericht wat zojuist binnen komt is het volgende: 
“Ria, alsjeblieft, bid voor ons, Misha uit onze gemeente 
kwam ons helpen, er is een muur op hem gevallen. Hij 
moet een operatie aan zijn knie ondergaan; ook zijn rug 
is geraakt. Hij heeft een gezin met 7 kinderen, zijn vrouw 
Loeda is zwanger van de achtste.”

Familie Revta is lid van de Baptistengemeente en ze heb-
ben hun gemeente om ondersteuning gevraagd. Onder-
steuning in de vorm van gebed, materiële ondersteuning 
en ook fysieke, zoals de hulp van de hierboven genoemde 
man.
Het gezin is ook al bij Chesed geweest om hulp, omdat ze 
vanwege hun Jood-zijn cliënt zijn van Chesed. Helaas heeft 
Chesed niet de mogelijkheid hen financieel te helpen. Als 
het een huis betrof, hadden ze mogelijk iets kunnen hel-
pen; nu helemaal niets.

Dringende hulpvraag na brand
Familie Revta slachtoffer van brandstichting



Daarom willen we ook jullie om hulp vragen. Er moet ma-
teriaal gekocht worden om een nieuwe schuur te bouwen. 
Zelfs het fundament moet vernieuwd worden. Er moet 
hout komen voor de winter. De ziekenhuiskosten moeten 
worden betaald. En verder nog veel meer…  Elk willekeurig 
bedrag zal daarom voor hen een zegen zijn!

Ook vragen we jullie gebed. Gebed voor hun zoon, die in 
het ziekenhuis ligt, voor de man die geopereerd moet wor-
den en natuurlijk voor de hele situatie.

Misschien nog goed om te vermelden: dit gezin wilde vorig 
jaar aliya maken (naar Israël emigreren), maar dat is ge-
weigerd, hoewel ze alle benodigde documenten hadden. 
De enige reden die ze kunnen bedenken is, dat het van-
wege hun geloof is. Ze zijn namelijk overtuigde baptisten 
en zien het als verraad aan de Heere Jezus als ze dat op 
het formulier verzwijgen.

Dank alvast voor jullie gebeden. En mochten jullie 
iets over willen maken, vermeld dan: brand familie 
Revta

Bankgegevens:
Stichting Roechama
IBAN : NL54 RABO 0362 4394 86
BIC : RABONL2U

Stichting Roechama
Claes de Jongestraat 31 

2957 AD Nieuw-Lekkerland 

Tel: 0184-683478

E-mail: info@roechama.nl

www.roechama.nl


