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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
Нещодавно про Україну передавали в новинах.
Президент Порошенко мав намір проголосити воєнний
стан на 60 днів у 14 областях. Однак, через підготовку
до президентських виборів 31 березня 2019 р. Верховна
Рада вирішила обмежитись терміном до 30 днів.
Ситуація на південному сході все ще дуже напружена:
постійний процес дестабілізації. І це ще одна причина
для фонду «Укру» залишається активним в Україні,
щоб дати літнім та молодим людям певну перспективу,
хай навіть у невеликих масштабах.
Член ради директорів Альберт ван Егмонд
«Мені 58 років, мою дружину зовуть Евелін. У нас - 5
дітей і 2 онуків, які приносять нам багато щастя. Я один з перших організаторів фонду «Укру». На мою
думку, важливо допомагати людям, які борються. Коли
я вперше побував в Україні, мене вразили місцеві
жителі. Усі – дуже гостинні. У літніх таборах є діти, які
не мають змоги поїхати на відпочинок. Літні табори пречудові, два тижні пролітають дуже швидко. Велике
значення має підготовка до цих таборів. Щодо проектів
реконструкції, то не обов'язково бути професіоналом.
вас може приємно здивувати те, що ви можете зробити
під керівництвом професіоналів. Одним словом, брати
участь в проведенні літніх таборів та проектів
реконструкції – одне задоволення! Адже ви робите так
багато дітей щасливими будучи там для них! Це також
позитивно відбивається й на вашому житті!

волонтерів вже зареєструвалися. Якщо ви знайомі з
тим, хто може бути зацікавлений приєднатись до нашої
команди волонтерів, будь ласка, повідомте їм, що
перший підготовчий вечір запланований на 15 січня.
Під час цієї поїздки
представники
фонду
також відвідали об’єкт
проекту «Робочі руки
2018».
Об’єкт
було
введено в експлуатацію!
Чудово!
«Літній табір в Україні 2019»
Це буде уже17-й рік поспіль, що ми, фонд «Укру»,
організовуватимемо літній табір для малозабезпечених
дітей в Україні! Усе для того, аби вони змогли
відволіктись повсякденного життя і часто дуже
неприємних сімейних обставин. У таборах діти та
підлітки отримують багато уваги і гарно харчується.
Також, ми розповідаємо їм про Божу любов і показуємо
їм, як жити як християни! Завдяки християнській
молодіжній роботі в таборах, між дітьми зав’язується
міцна дружба. Отож, у 2019 році у нас буде три табори:
уже 17ий раз у Лавках, що в околицях Мукачева
близьно в 30 км від угорсько-українського кордону; уже
10ий раз у м. Клиновець (табір Бетані), що близько в 10
км від м. Лавки і вперше на фермі "Милосердя",
розташованої в горах між Ужгородом і Пересцином, що
знаходиться приблизно за 60 км від Лавки. Наразі 19
осіб зареєструвалися взяти участь у проведенні літніх
таборів у 2019 році. Якщо ви плануєте приєднатися до
нас чи знаєте когось, кого б це цікавило: вівторок 15
січня відбудеться перший вечір підготовки. Як і в
минулому році, діти, що приїжджатимуть в табори,
будуть з центральної України: з Острога (3-й рік),
Новоград-Волинського (2-й рік) і Рівного (2-й рік).
Як можна нас підтримати?
Вашими молитвами, пожертвами та ... участю. Для
додаткової інформації, відвідайте наш веб-сайт,
YouTube або зв'яжіться з нами особисто!
Ми Вам будемо дуже раді!

«Рука допомоги 2019»
У період з 10 по 14 грудня два члени ради директорів
фонду «Укру» відправились в Україну аби розглянути
потенційні проекти для проекту «Рука допомоги» в
2019 року. Вони відвідали об’єкти для догляду за
дітьми в Старокостятинові, а також у лікарню у місті
Деражня. Об’єкт буде обрано в середині січня. 11
«Рука допомоги» та «Літній табір в Україні» програми фонду «Укру» у Рейнбурзі, Нідерланди.
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