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2231 ZP Rijnsburg
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Internet: www.oekroe.nl
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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
Er verandert weinig in het zuid oosten. Dat is
overigens ca 1.500 km van de kampen in de
Transkarpaten!
Handen Wapperen 2018
Het HW project in Szultsyn wordt momenteel door
de Oekraïners af gemaakt. Tijdens Kamp Oekraïne
2018 gaan we kijken hoe ver men gevorderd is. We
gaan ook bij andere voltooide projecten van andere
jaren langs.We blijven de vinger aan de pols houden !
Wordt vervolgd!
Kamp Oekraïne 2018
Nog 5 nachtjes slapen, dan is het zo ver! Dan
vertrekken we met 22 deelnemers en 3 extra
chauffeurs richting Oekraïne voor Kamp Oekraïne
2018. Het wordt al weer het 16e jaar dat we dit mogen
doen! Overigens, niets gaat vanzelf. U kunt zich vast
wel voorstellen dat er heel wat tijd en werk in de
voorbereidingen gaat zitten. Je kunt dan denken aan
de informatieavonden en het voorbereiden daar van,
het regelen van de busjes en niet te vergeten het bij
elkaar halen van het
geld
voor
de
kampen. Door de
prijsstijgingen
in
Oekraïne, zijn de
kampen dit jaar fors
duurder.
De
kampkosten
bedragen € 30.000,Daarnaast betalen
de Nederlandse deelnemers de eigen kosten. Tot nu
toe hebben we deze kosten sinds de eerste kampen in
2003, op € 500,- kunnen houden.

Ook wordt er door de deelnemers ieder jaar een
deelnemersboekje gemaakt. Hierin wordt een en
ander verteld over de Nederlands deelnemers, er staan
een paar puzzels in, de reisweg wordt er in verteld
besproken enz. Ook dat is een hele klus!! Gelukkig
ontvangen we van alle kanten steun ! En wel in de
vorm van financiën van particulieren, bedrijven,
stichtingen, kerken, busjes (Fa Van der Burg en Firma
Dol), speelgoed, gebed enz. enz. Daar zijn we enorm
dankbaar voor,. Want zonder al die steun zouden we
dit mooie, dankbare werk niet kunnen doen. Er wordt
wel eens gevraagd: Zie je ook resultaten? Nou, daar
kunnen we kort over zijn: Ja!! In alle gemeentes waar
we kampen mee gedaan hebben, heeft het jeugdwerk
een boost gekregen! We zien ook steeds vaker
Oekraïense leiding die met een van de kampen zijn
mee geweest! Daardoor hebben we als Stichting
Oekroe ook een flink netwerk van betrouwbare
partners verspreid in een groot deel van Oekraïne. We
proberen waar mogelijk lijntjes te leggen naar ons
bevriende organisaties die zich bezig houden met
hulpverlening naar Oost Europa. Daarvan is Stichting
Werkgroep De Ruyter, eigenlijk vanzelfsprekend, de
naaste !! We helpen elkaar over en weer.
Maandagmorgen 30 juli DV, vertrekken we om
03.30 uur van uit De Burght aan het
Koomansplein in Rijnsburg. Vanaf 03.00 uur staat
de thee en koffie, voor de kinderen fris, klaar. U
bent van harte welkom om onze kanjers uit te
zwaaien. U steekt door uw aanwezigheid hen een hart
onder de riem! Het is de bedoeling dat we via
Facebook (Oekroe) u regelmatig laten meeleven met
de kampen. Of dat altijd lukt is een beetje de vraag
omdat in Oekraïne de toegankelijkheid van internet
nogal eens te wensen overlaat. O ja! Zowel op de
heen- als de terugreis, gaan er 3 extra chauffeurs mee.
Tot Boedapest op de heenreis, en vanaf Boedapest op
de terugreis. We zijn ook heel blij met de extra
chauffeurs! Op de heenreis zetten we ze af op het
vliegveld van Boedapest, en daar pikken we ze op
tijdens de terugreis. Maar zover is het nog lang niet!
Wij vragen uw gebed voor Kamp Oekraïne 2018. Het
is elke keer toch weer een hele onderneming. Het ziet
er naar uit dat het ook in Oekraïne volgende weken
lekker warm is, na een paar regenweken.
Op DV dinsdag 14 augustus ’s avonds om 19.30 uur
is de terugkomst bij De Burght gepland. Ook daar
bent u hartelijk welkom. Onze vrienden uit Rouveen,
pikken we op en zetten we weer af bij La Place
(Voorheen AC) Zevenaar.
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