Nieuwsbrief 3 12 maart 2019

(17e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2019 & Handen Wapperen 2019
Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
Tel. 071-4022787/06-53714712
Internet: www.oekroe.nl
E-mail: info@oekroe.nl

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
Naarmate de datum van de presidentsverkiezingen,
31 maart, nadert, neemt de spanning in Oekraïne toe.
Ongeveer 40 personen hebben zich kandidaat gesteld
voor dit ambt. Ongeveer, omdat er dagelijks
wijzigingen zijn in de aantallen. In het oosten neemt
de onrust ook toe. Beschietingen zijn verhevigd en ook
met zwaar, 122 mm, geschut. Aan de Russische kant
van de grens met Oekraïne is een nieuwe legerbasis
ingericht. Oekraïne is daar huiverig voor. Gelukkig is
de winter ook daar niet echt lang heel streng. Het
onrustige oosten van Oekraïne ligt op ca 1.500 km
verwijderd van onze kamplocaties in West Oekraïne.
Handen Wapperen 2019
Inmiddels staat het deelnemers aantal aan Handen
Wapperen 2019 van 13 t/m 24 mei op 13. Inmiddels
is ook de keuze voor het project HW 2019 bepaald. In
Starokonstantiniv wordt een gebouw voor
kinderopvang geschikt gemaakt. Voor de Handen
Wapperaars op pad gaan, hebben zij een aantal
voorbereidingsavonden.
Heel praktische zaken
worden daarop besproken zoals welke gereedschappen
neem je mee? Dat moet nauwkeurig vermeld worden
voor de autorisaties die de notaris voor ons opstelt. De
gereedschappen gaan met het busje mee en aan de
grens wordt doorgaans gevraagd naar die autorisatie.
Want wat doen de 2 chauffeurs van het busje met
zoveel
gereedschappen.
De andere Handen
Wapperaars gaan
immers vliegen. O
ja, de tickets daar
voor
zijn
inmiddels geboekt.

SPONSORDINER 2019
Voor het project HW 2019 is een bedrag nodig van ca
€ 17.000,-. Overigens betalen de deelnemers hun eigen
kosten zelf! Om het projectgeld bij elkaar te krijgen
wordt onder andere een sponsordiner georganiseerd.
Dit jaar is het thema Barbecue en vindt plaats op
vrijdag 29 maart in De Voorhof aan de Vliet NZ 36 in
Rijnsburg. Het wordt een heel bijzonder eetgebeuren!
De kosten bedrage € 50,- per persoon all-in. Het zou
leuk zijn, als u er bij kunt zijn. Als u € 50,- pp
overmaakt op NL09RABO0122274601
tnv St. Oekroe, Handen Wapperen, met vermelding
van ‘diner’ en van uw naam, bent u op 29 maart om
19.00 uur hartelijk welkom in De Voorhof!
Kamp Oekraïne 2019
Voor we met de groep vrijwilligers op 5 augustus
vertrekken, moet er veel geregeld worden. Er zijn al 2
voorbereidingsavonden geweest. Deze zijn belangrijk
zodat je straks als een team weg gaat en 2 weken op
elkaars lip zit. Alle deelnemers zitten in een of 2
werkgroepjes die de verschillende dingen moeten
voorbereiden. Zo is er een werkgroepje dat zich bezig
houdt met het deelnemersboekje. Op de morgen van
vertrek
naar
Oekraïne,
krijgt
ieder
een
deelnemersboekje met daar in Bijbelstudies, weetjes
van de deelnemers en een routebeschrijving.
De groep muziek en sketches bereidt oa de sketches
voor die tijdens het avondprogramma in Oekraïne
uitgevoerd worden. De sketches hebben afwisselend
een grappige en een Bijbelse inhoud.
Naast de
voorbereidingsavonden wordt er ook een startweekend
gehouden. Dat wordt in het YMCA kamp in Leusden
gehouden. Alle deelnemers aan Kamp Oekraïne 2019
zijn inmiddels volop bezig om het benodigde
sponsorgeld bij elkaar te halen.
Agenda
23 maart: Rommelmarkt in de Onderwaterhal Lisse
27 maart: Voorbereidingsavond in Rouveen
29 maart: Sponsordiner. Vergeet u niet op te geven!
2 april: Voorbereidingsavond Handen Wapperen 2019
6 april: Collecte voorafgaand aan
voetbalwedstrijd Rijnsburgse Boys - IJsselmeervogels
3-5 mei: Startweekend in YMCA Leusden
6 en 7 mei: Plantjesactie Rouveen
13 t/m 24 mei: Handen Wapperen 2019
5 t/m 20 augustus: Kamp Oekraïne 2019

Kamp Oekraïne 2019 en Handen Wapperen 2019 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend
(Dus uw gift is aftrekbaar)
KvK Rijnland nr. 28097322
IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869
IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601

