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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
Onlangs was Oekraïne weer even in het nieuws.
President Poroshenko wilde voor een duur van 60
dagen de staat van beleg afkondigen in 14 Oblasten
(Provincies). Dat werden uiteindelijk 30 dagen, omdat
het parlement (Rada) 60 dagen te lang vond in de
aanloop naar de presidentsverkiezingen van 31 maart
2019. Het blijft maar rommelen in het zuidoosten. Het
lijkt op een continue destabilisering. Reden te meer om
als Stichting Oekroe actief te blijven in Oekraïne en
daar ouderen en jongeren middels Handen Wapperen
en Kamp Oekraïne een lichtje te bieden, al is het maar
op heel kleine schaal.
Bestuurslid Albert van Egmond
Ik ben 58 jaar, getrouwd met Evelien heb 5 kinderen
en twee klein kinderen waar ik heel bij mee ben. Van
af het aller eerste begin ben ik betrokken bij Stichting
Oekroe. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen,
die het moeilijk hebben. Toen ik de eerste keer in
Oekraïne kwam, was ik er onder de indruk van de
mensen. De gastvrijheid is overweldigend. De
kinderkampen waar we kinderen mogen begroeten die
zelf niet op vakantie gaan, zijn geweldig. De twee
weken vliegen voorbij. De voorbereiding is van groot
belang. En voor de opknapprojecten hoef je geen
vakman te zijn, je staat er van versteld wat je onder
leiding van vakmensen, allemaal kunt. Kortom: Zowel
de kampen als de opknapprojecten zijn een feest om
mee te maken! En je maakt er zo veel kinderen blij
mee! Je leven krijgt er zeker een andere, positieve
wending!

ontvangen.
Bezocht
werden
mogelijke
kinderopvangprojecten in Starokonstantiantyniv en in
Deraznja een ziekenhuis. Aan de hand van nadere
calculaties die voor half januari zijn toegezegd, wordt
het project voor 2019 gekozen. Er hebben zich
inmiddels 11 vrijwilligers aangemeld. Mocht u nog
iemand
weten
die
wellicht mee wil, op 15
januari is de eerste
voorbereidings- avond.
Tijdens deze trip is ook
het project van Handen
Wapperen 2018 bezocht.
Dat was volop in
gebruik! Mooi om te
zien!
Kamp Oekraïne 2019
Het wordt al weer het 17e achtereenvolgende jaar dat
we als Stichting Oekroe Kamp Oekraïne mogen doen
voor kansarme kids in Oekraïne! Even weg uit de
dagelijkse
sleur
en
vaak
heel
nare
gezinsomstandigheden. In de kampen is er aandacht
voor de kinderen/jongeren, goed eten en niet te
vergeten, van de liefde van God voor ons mensen
wordt hen verteld en voorgeleefd! In de kampen
ontstaan veel vriendschappen die na de kampen een
vervolg krijgen. Onder andere via het christelijk
jeugdwerk! Ook dit jaar weer op 3 locaties. Voor het
17e jaar in Lavki, dichtbij Mukacevo, ca 30 km over de
Hongaars – Oekraïense grens; in Klinovets (Kamp
Bethanië), ca 10 km van Lavki verwijderd voor het 9e
jaar en voor de eerste keer in het kamp Mercy farm, in
de bergen tussen Uzhgorod en Perescin. Dat ligt op ca
60 km van Lavki verwijderd. Voor Kamp Oekraïne
2019 hebben zich inmiddels 19 mensen opgegeven.
Ook daar voor geldt: Als je zelf overweegt om mee te
gaan of je weet iemand die geïnteresseerd is: Op
dinsdag 15 januari is de eerste voorbereidingsavond.
Daar ben je van harte welkom om te kijken of het je
wat lijkt! De Oekraïense kinderen komen evenals in
2018 uit midden Oekraïne namelijk uit Ostroh (3e jaar),
uit Novograd Volynsk (2e jaar) en uit Rivne (2e jaar).
Hoe u kunt steunen?
Bidden, geven en ….wellicht zelf meegaan. Wilt u
verdere info, kijk dan op de site, op YouTube of, neem
contact met ons op voor een persoonlijk gesprek !
We staan voor u klaar !

Handen Wapperen 2019
Van 10 t/m 14 december zijn 2 bestuursleden van
Stichting Oekroe op oriëntatietrip naar Oekraïne
geweest om mogelijke projecten voor Handen
Wapperen 2019 te bezoeken. Vooraf was er globale
informatie over mogelijke projecten uit Oekraïne
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