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Stichting Oekroe
Nieuwsbrief 1
De eerste Nieuwsbrief van deze
17e jaargang,
is dubbelzijdig !
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Agenda:
• 20 november 2018: Infoavond
Kamp Oekraïne 2019 en Handen
Wapperen 2019 in De Voorhof,
Rijnsburg, aanvang 20.00 uur
• Collectes bij voetbalwedstrijden
van Katwijk, Quick Boys en
Rijnsburgse Boys. Data volgen.
• Handen Wapperen 2019 :
Data: 8 t/m 19 april

Een paar jaar geleden was
nieuws over Oekraïne
‘hot’. Maar er gebeuren
zoveel dingen die in het
nieuws de aandacht vragen! De situatie in Oekraïne is nog niet veel gewijzigd. Wij als St. Oekroe,
hebben het voorrecht om
jaarlijks minimaal 5x per
jaar in Oekraïne te zijn.
We bezoeken dan onze
contacten die verspreid
zijn over een groot deel
van Oekraïne. Tijdens
deze trips, bezoeken we oa
de opknapprojecten die we
sinds 2007 in Oekraïne
samen met Oekraïners met
Handen Wapperen gedaan
hebben. Daarnaast hebben
we dan gesprekken met de
Oekraïners waar we jaar-

lijks de kampen mee doen.
Er verandert best wel wat
ten goede, maar er zijn
nog steeds grote zorgen.
Zo zijn bijvoorbeeld de
gasprijzen enorm gestegen, waardoor ook scholen in de problemen ko-

men met de winter voor de
deur. Oplossingen worden
gezocht met bijvoorbeeld
hout als brandstof. Maar
ja, hout is ook maar beperkt. Daarnaast zorgt de
oorlog in het oosten voor
een behoorlijke spanning!

2. Kamp Oekraïne 2019
Van DV 5 t/m 20 augustus
gaan we weer 3 kinder- cq
jongerenkampen
voor
kansarme organiseren in
de Trans Karpaten. Dat is
het gebied in het westen
van Oekraïne, dichtbij de
grens met Hongarije ca
1.400 km van het onrustige zuidoosten verwijderd.
In 2019 zullen er groepen

uit
Novograd-Volynsk,
Ostroh en Rivne de kampen bevolken. In ieder
kamp komen ca 60 kinderen met hun Oekraïense
leiding. In elk van die
kampen zullen ook een
aantal kinderen uit het
zuidoosten zijn. Voor alle
kinderen een verademing.
De zomervakantie duurt

nml van 1 juni tot 1 september. En dat is best heel
lang. In de kampen krijgen
de kinderen goed, gezond
eten en een afwisselend
programma aangeboden,
waarin het Evangelie een
belangrijke plaats inneemt. In Woord en in de
omgang met elkaar. Daarnaast sport en knutselen.
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3. Kampervaringen
Ervaringen van Marlies,
die al meerdere keren is
mee geweest, op de vraag:
Wat heeft Kamp Oekraïne
2018 voor je betekend?
Waarom Oekroe?
Kamp Oekraïne 2019 wordt
mijn vierde jaar kinderkampen Oekraïne, waarvan mijn
derde keer met Stichting
Oekroe. Wat maakt het zo
leuk? Het is heerlijk om de

hele dag in het zonnetje de
kids te vermaken met de ochtendgym, knutselen, sport/
spel en sketch/muziek. En
het belangrijkste is om de
kids mee te even dat ze geliefde kinderen zijn van God.
Na kamp 2018 schreef een
kind: “Ik heb geleerd om
van God en mijzelf te houden.” Dat is fantastisch!
De Nederlandse groep bestaat uit gemiddeld 22 personen (verdeeld over drie
kampen) met een afwisselende christelijke achtergrond.
Het is geweldig om met andere jongeren en wat ouderen op te trekken en er geweldige kampen van te ma-

ken. Ik heb tijdens de voorbereiding en de kampen veel
over mezelf geleerd, zoals
het doen van sketches en het
leiding geven aan het Nederlandse team. Bovendien leer
je ook wat meer van de achtergrond en historie van
Oekraïne. Kortom: meegaan
met Stichting Oekroe naar
Oekraïne is een heel leerzame, maar vooral een supergave ervaring. Ik heb er
weer zin in! Ik zou zeggen:
Ga ook mee!
Marlies Moolenaar, 28 jaar.
Er zijn in elk kamp tolken
aanwezig. Een ervaring om
nooit te vergeten !

4. Scholenacties
“Een steuntje in

de rug kunnen
we, ook wat dat
betreft,
allemaal wel
gebruiken”

De kinderen van de Oranje
Nassauschool in Rijnsburg
hebben zendingsgeld gespaard voor Stichting Oekroe.
Ook hebben ze toilettasjes
gevuld met toiletspullen voor
de kinderen in de kampen
gegeven. Dit is gegeven aan
de kinderen in Kamp Oekraïne 2018. Heel goed idee !

Andere scholen gaan dit jaar
waarschijnlijk een schoenendoos actie houden voor de
arme kids daar!
De Ds. G.Voetiusschool in
Katwijk, heeft een marktdag
gehouden waarvan de opbrengst, € 2.200,-, bestemd
is voor Stichting Oekroe. En
dan speciaal voor de nieuwe

Christelijke school in Dubno, Oekraïne! Geweldig! Wij
mogen geven van onze overvloed.
Zo leren kinderen heel praktisch, dat de omstandigheden niet overal zo goed zijn
als in ons land. En ze leren
iets voor een ander te doen!
Misschien iets voor u?

5. Handen Wapperen 2019
In 2007 is voor het eerst een
groep enthousiaste vrijwilligers van Stichting Oekroe
naar Oekraïne geweest om
voor veelal kansarme kinderen een basis woon-,leefen leeromgeving mogelijk te
maken. Hiervoor zijn scholen, internaten en ziekenhuizen etc. verbouwd en gerenoveerd. Ook is er kinderopvang en een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen gerealiseerd waar dit
nog niet of nauwelijks aanwezig was. Alle projecten

welke in uitvoering zijn genomen hebben we succesvol
af mogen sluiten. Van 8 t/m
19 april 2019 gaan we voor
de 13e keer naar de Oekraïne
om een bouwproject te realiseren. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn alweer
opgestart. We werken ook
komend jaar weer samen
met een betrouwbare Oekraïense partner die heeft bewezen dat zij, net als Stichting
Oekroe kinderen in kansarme situaties hoop en perspectief op een zelfstandige

toekomst wil bieden. Als dit
je aanspreekt en je bent niet
bang op je handen vuil te
maken kom dan op 20 november om 20:00 uur naar
de Voorhof in Rijnsburg
voor informatie en uitleg
GEWOON DOEN.

6. Helpen? Door geven,
mee gaan en bidden Alvast bedankt !

