Nieuwsbrief 4 11 mei 2018

(16e jaargang)

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

thuis. Een prima project dat nu door de Oekraïners
wordt voltooid. We houden u op de hoogte.

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

Geachte heer/mevrouw !!
Als uw (mail)adres wijzigt
of u wilt de Nieuwsbrief
niet meer ontvangen, laat het ons weten a.u.b. !!
Dringend verzoek: Wilt u bij het overmaken van
een gift, uw postcode en huisnummer op de
bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Situatie Oekraïne
Het blijft onrustig in het zuid oosten. Dat is overigens
ca 1.100 km van het HW project verwijderd en ca
1.500 km van de kampen in de Unterkarpaten!
Handen Wapperen 2018
Zaterdagmorgen 14 april vroeg vertrokken 2 Handen
Wapperaars van Stichting Oekroe met een VW bus
(beschikbaar gesteld door Garage Dol in Voorhout!!
Garage Dol, bedankt !), volgeladen met
gereedschappen voor de opknapklus van dit jaar in
Szultsyn. Szultsyn is een dorp op ongeveer 30 km
afstand van Shepetivka. Daar zijn 13 vrijwilligers van
Stichting Oekroe samen met Oekraïners aan de slag
gegaan om het gebouw geschikt te maken voor
kinderopvang. De andere vrijwilligers zijn op
maandag 16 april via Wenen naar Kiev gevlogen.
Daar zijn ze opgehaald en naar Szultsyn gebracht. De
Oekraïners waren al begonnen met het vervangen van
de
vloeren.
Daardoor
konden
de
Handen
Wapperaars
direct aan de
slag met het
plaatsen
van
metal
stud
wanden
en
plafonds (met gipsplaten). Onze elektriciens legden
een heel nieuwe elektrische installatie aan. Geslapen
en gegeten werd in het projectgebouw. Op de vrije
zaterdagmiddag hebben ze de 2 voltooide projecten
van 2017 bezocht. Die zagen er prima uit en zijn
volop in gebruik. Het busje met de gereedschappen
kwam in de loop van zaterdag 27 april weer veilig

Kamp Oekraïne 2018
Op DV 30 juli is het zo ver. Dan gaan we met 23
Vrijwilligers naar de UnterKarpaten in Oekraïne om
op 3 plekken een geweldig kamp te houden met een
groep uit Novograd-Volynsk, Ostroh en Rivne. De
voorbereidingen zijn, uiteraard, al in volle gang. Om
geld bij elkaar te brengen is er oa gecollecteerd
voorafgaand aan voetbalwedstrijden bij vv Katwijk,
Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Ook middels
eenmalige adoptieplannen, wordt gewerkt aan het
benodigde bedrag voor de kampen. Daarnaast zijn de
verschillende werkgroepen druk bezig met oa
knutselwerkjes, deelnemersboekje enz. enz. Het
afgelopen weekend is het
starweekend gehouden in
het YMCA Kamp in
Leusden.
Door
zo’n
gezamenlijk startweekend
wordt
de
teamspirit
enorm
versterkt!
Bijbelstudie,
spellen,
kortom er was een zeer gevarieerd programma
waardoor de deelnemers elkaar steeds beter leren
kennen.
Diversen
Tijdens Handen Wapperen 2018 is ook een bezoek
gebracht aan Dubno. Daar is het bedrag overhandigd
dat door acties op basisschool De Akker in Lisse bij
elkaar is gebracht voor de christelijke school die in
Dubno is opgericht. Er worden schoolboeken,
sportuitrustingen, kantoorbenodigdheden, keukenuitrusting, medische spullen enz. mee aangekocht.
Ook heeft Stichting Oekroe een bedrag beschikbaar
gesteld aan het Inspiration Centre, waarmee de rest
van het gebouw kan worden aangekocht voor het
werk onder straat- en zigeunerkinderen. We zijn
bijzonder dankbaar dat Stichting Oekroe ook op deze
wijze het werk onder kinderen en jongeren kan
steunen!
Agenda
8 juni: Jubileum Concert Romans 12 kids in het
Maranatha Centrum in Katwijk
13 juni: Paardenmarkt Rijnsburg
24 juli: Toeristenmarkt Katwijk
30 juli t/m 14 augustus: Kamp Oekraïne 2018

Kamp Oekraïne 2018 en Handen Wapperen 2018 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend
(Dus uw gift is aftrekbaar)
KvK Rijnland nr. 28097322
IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869
IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601

