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«Літній табір в Україні 2018» і «Рука допомоги 2018»
Cristnalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
The Netherlands
Нідерланди

прибув назад додому 27 квітня. Наші українські
партнери відповідальні за завершення проекту.
Будемо тримати вас в курсі останніх новин.

Тел. 071-4022787

«Літній табір в Україні 2018»
30 липня 23 добровольці вирушать до України, у
Закарпаття для проведення трьох літніх таборів
разом з групами з Новоград-Волинська, Острога та
Рівного. Організація таборів, звичайно, вже в
повному розпалі. Збір коштів для таборів
організовується
підчас проведення
футбольних
матчів у Катвейку.
Ми
збираємо
кошти також з
допомогою
так
званих
планів
усиновлення.
Разом
з
тим,
волонтери займаються підготовкою програм,
брошур для учасників тощо. На минулих вихідних
ми провели відкриття проекту у таборі YMCA у
Лесдені. Завдяки спільному відкриттю, командний
дух учасників значно зміцнився! Вивчення Біблії,
ігри та різноманітна програма, завдяки якій
учасники змогли краще познайомитись один з
одним.

Веб-сайт: www.oekroe.nl
Eлекронна пошта:
info@oekroe.nl
Шановний підписнику!
Якщо у вас нова електронна пошта або ви більше не
бажаєте отримувати інформаційні листи, будь ласка,
повідомте нам.
Важливо: при передачі благодійних коштів,
вказуйте, будь-ласка, ваш адрес та поштовий індекс для
полегшення адміністративної процедури!

Ситуація в Україні
Ситуація залишається напруженою на південному
сході країни. До речі, конфліктна зона знаходиться
близько в 1100 км від місця розташування проекту
"Робочі руки" та приблизно в 1500 км від літніх
таборів у Закарпатті.
«Рука допомоги 2018»
Суботнього ранку 14 квітня два співробітники
команди «Руки допомоги» фонду «Укру» виїхали
мікроавтобусом (наданим гаражем «Дол» у Ворхуті
– велике їм спасибі!) повністю завантаженим
інструментами до місця проведення проекту у
Сульжині. Сульжин - це село, розташоване
приблизно в 30 км від Шепетівки. Спільно з
українцями 13 волонтерів фонду «Укру» розпочали
роботу над ремонтом будівлі для облаштування
дитячого садочку. Інші добровольці вилетіли до
Києва в понеділка 16 квітня, звідки їх забрали і
доставили до Сульжина. Українці вже почали
замінювати підлоги. Так, голландські волонтери
змогли негайно розпочати з встановлення
металевих стрижнів для стель (з гіпсокартону).
Наші електрики проклали нову електричну
проводку.
Волонтери сплять
та
харчуються
безпосередньо на
місці проведення
проекту. У свій
вільний
час
у
суботу після обіду
команда відвідала
два
минулорічні
проекти. Обидва проекти в експлуатації та дуже
добре виглядають. Мікроавтобус із інструментами

Також
Під час проведення «Руки допомоги 2018» ми
також відвідали Дубно. Кошти, зібрані початковою
школою «Де Аккер» в у Ліссе (Нідерланди), були
передані християнській школі заснованій у Дубно.
На ці кошти школа матиме можливість придбати
шкільні
книги,
спортивне
спорядження,
канцелярське приладдя, кухонне обладнання,
медичні товари тощо. Фонд «Укру» також виділив
кошти центру «Натхнення», який допомагає дітям з
вулиці та циганських сімей. Так, фонд «Укру»
підтримує дітей та молодь у скрутному становищі.
Програма
8 червня: концерт "Римляни" 12 дітей у центрі
Мараната в Катвейку
13 червня: кінний ярмарок у Райнсбургу
24 липня: туристичний ярмарок У Катвейку
30 липня - 14 серпня: «Літній табір в Україні 2018»

«Рука допомоги» та «Літній табір в Україні» програми фонду «Укру» у Рейнбурзі, Нідерланди.
Діяльність фонду визнана Податковою палатою Нідерландів (пожертвування у Нідерландах підлягають оподаткуванню) – Рейнбурзька
Торгова палата № 28097322

