Nieuwsbrief 3 16 maart 2018

(16e jaargang)

Kamp Oekraïne 2018 & Handen Wapperen 2018
Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg

Alle sponsoren, vrijwilligers, gasten sponsordiner:
Heel hartelijk dank! Het was voortreffelijk!

Tel. 071-4022787
Internet: www.oekroe.nl
E-mail: info@oekroe.nl

Geachte heer/mevrouw !!
Als uw (mail)adres wijzigt
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Situatie Oekraïne
Het blijft onrustig in het zuid-oosten van Oekraïne.
Het lijkt op blijvende destabilisatie pogingen.
Inmiddels zijn er in de rest van het land wel een
aantal verbeteringen te bespeuren, maar die gaan heel
langzaam. Maar elke stap voorwaarts is er één !
Handen Wapperen 2018
Van 24 februari t/m 2 maart zijn 2
vertegenwoordigers van Stichting Oekroe op bezoek
geweest in Oekraïne. Er is oa gesproken over de 2
projecten van Handen Wapperen 2018. In Oekraïne
gaan de zaken vaak wat anders dan wij in het westen
gewend zijn. Dat heeft alles te maken met de situatie
in het land. Geld voor de projecten komt er soms wat
later dan in eerste instantie afgesproken. En ja, geen
geld, geen actie ! We bezochten Szultsyn waar aan
een kinderopvang gewerkt gaat worden. Reikhalzend
wordt er naar de komst van de Handen Wapperaars
uitgekeken. De Handen Wapperaars verblijven in het
gebouw waar het project zich bevindt. Er wordt daar
gegeten, geslapen en de aannemer hangt er een boiler
op, zodat men zich na het werk ook kan douchen.
Wat dat betreft is men heel vindingrijk. Een voordeel
bij dit project: De burgemeester is ook burgemeester
in Chotyrboki, waar we vorig jaar gewerkt hebben.
Dat project is inmiddels afgerond en tot volle
tevredenheid in gebruik! In Szultsyn moet, verdeeld
over 2 verdiepingen, elektra vervangen, wanden en
plafonds plaatsen en wellicht vloeren vervangen. Dat
wordt een hele uitdaging! De voorbereidingen lopen
goed, vliegtickets zijn geboekt, er wordt een afspraak
voor de inentingen gemaakt, de reisverzekering wordt
afgesloten. Zodat we op 16 april kunnen vertrekken
voor Handen Wapperen 2018. Het sponsordiner op
vrijdag 9 maart was een groot succes: 90 gasten!

Kamp Oekraïne 2018
De 2e voorbereidingsavond was op 6 maart in De
Poort in Rijnsburg. Ook daar een gastvrij onthaal
waar we heel dankbaar voor zijn! Het aantal
deelnemers staat op 25 waarvan een enkele met een
vraagteken. Dit jaar weer 3 kampen op 3
verschillende locaties: 1 in Lavki, 1 in Klinovets (ca
20 km van Lavki) en 1 dichtbij Perescin (ca 70 km
van Lavki). De groep uit Hlyns’k, die dit jaar voor het
derde achtereenvolgende jaar zou komen, kan het met
de leiding niet rondkrijgen, die slaan dus een jaartje
over. Voor hen in de plaats komt nu een groep uit
Novograd-Volynski. Tijdens de trip van februari
hebben we met hen het hoe en wat in de kampen
besproken. Ook in Rivne hebben we met de groep die
dit jaar daar vandaan komt het kamp besproken. De
deelnemers Kamp Oekraïne 2018 zijn volop bezig
met acties om geld binnen te halen.
Bezoek Weeshuis Yampil
Tijdens ons bezoek in februari bezochten we ook een
weeshuis in Yampil. In dit staatsweeshuis wonen zo’n
140 kinderen. Eens in de twee weken worden de
kinderen door Nina en haar team van het Inspiration
Centre bezocht. Wij gingen deze keer mee. De tocht
in een warme bus duurde zo’n 5 kwartier. Bij
aankomst kregen de kinderen een klein tasje met wat
lekkers. Er werd gezongen in de eetzaal en er werden
wat spelletjes gedaan. Daarna gingen de kinderen
uiteen in drie groepen. Er werd in elke groep een
Bijbelverhaal verteld en geknutseld. Na 2 uur
vertrokken we weer richting Shepetivka. Het was
goed om hier te zijn en de kinderen te zien groeien
onder de aandacht die zij kregen. De gebouwen zagen
er redelijk goed uit en de directeur heeft een hart voor
de kinderen. Dat neemt niet weg dat deze kinderen
opgroeien onder moeilijke omstandigheden en dat zij
het ook in de toekomst niet makkelijk zullen krijgen.
Het werk van Nina en team Inspiration Centre blijft
daarom broodnodig!
Agenda
3 april: Presentaties Oranje Nassauschool Rijnsburg
?? april: Plantjesmarkt Rouveen
4 – 6 mei: Startweekend Kamp Oekraïne 2018
8 juni: Jubileum Concert Roman Twelve kids in het
Maranatha Centrum in Katwijk
13 juni: Paardenmarkt Rijnsburg

Kamp Oekraïne 2018 en Handen Wapperen 2018 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
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