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(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
Inmiddels zijn de presidentsverkiezingen in Oekraïne
achter de rug. Ze hebben voor een opmerkelijke
verandering gezorgd. Niet de zittende president is
herkozen, maar iemand die geen politieke ervaring
heeft en bekend is van een TV serie, waarin hij de rol
van president speelt… Zelenskyi is zijn naam. We zijn
benieuwd welke veranderingen hij teweeg gaat
brengen in het politieke landschap van Oekraïne! Het
is de bedoeling dat hij uiterlijk 2 juni het
presidentschap op zich neemt, oftewel zijn inauguratie
zal plaatsvinden. Het zou wel eens in een
voetbalstadion kunnen plaats vinden.. Afwachten
maar.
Handen Wapperen 2019
Vandaag, zaterdag 11 mei vertrekken 2 Handen
Wapperaars met een busje met gereedschappen via
Polen naar Oekraïne. Na een overnachting in Polen en
een in Oekraïne, hopen zij maandag 13 mei in
Starokostyantyniv, de plaats waar het project van dit
jaar zich bevindt, aan te komen. De andere Handen
Wapperaars vliegen op maandag 13 mei van Schiphol
via Wenen naar Kiev. Daar worden ze door onze
Oekraïense
partner
opgehaald
en
naar
Starokostyantyniv, op
een afstand van ca 350
km van Kiev, gebracht.
Dinsdagmorgen 14 mei
gaat men dan, samen
met de Oekraïense
aannemer
en
zijn
personeel
aan
het
project beginnen. Altijd weer een verrassing wat ze
daar gaan ervaren! Met deze aannemer werken we al
jaren samen en de ervaringen tot nu toe zijn goed.

SPONSORDINER 2019
Het sponsordiner 2019 van Stichting Oekroe ten bate
van het project van Handen Wapperen is een
doorslaand succes geweest! Er waren 80 deelnemers in
een heel gezellige ambiance in De Voorhof! Heerlijk
gegeten, prima sfeer! Houden we er in!
Kamp Oekraïne 2019
De voorbereidingen liggen goed op stoom, ondanks dat
er een paar deelnemers afgehaakt zijn. Het aantal staat
nu op 16. De kampindelingen voor de 3 kampen zijn
inmiddels bekend. Afgelopen weekend was het
startweekend, dat gewoontegetrouw in het YMCA
kamp in Leusden gehouden is. We sliepen in tenten en
zeker vrijdagnacht was het behoorlijk koud! Maar
dekens uit de kampschuur deden, in elk geval bij een
aantal, wonderen. Sommigen echter lagen te
vernikkelen van de kou! Daar word je hard van! De
voorbereidingen voor de kampen krijgen in zo’n
startweekend een echte ‘boost”. Heel bijzonder was dit
jaar de Dodenherdenking die tijdens het startweekend
in Leusden gehouden werd. Van nieuwe energie
voorzien, zijn de deelnemers naar huis gegaan en gaan
nu verder aan de slag met de voorbereidingen.
Ook in Oekraïne is de Oekraïense leiding volop bezig
met hun voorbereidingen. De groep uit Ostroh komt
voor de derde keer. Voor de groep uit Rivne wordt
2019 het 2e jaar en de groep uit Dunaivitsi komt voor
de eerste keer. Tijdens Handen Wapperen 2019 gaan
we de mensen in Dunaivitsi bezoeken om nader met ze
kennis te maken.
Financiën
Elk jaar is er best weer veel geld nodig! Dit jaar voor
de projecten € 16.500,- en ca € 26.000,- voor de
kampen. Overigens betalen de Nederlandse
deelnemers hun eigen kosten zelf. Zowel de Handen
Wapperaars als de Kampers! Om het gemakkelijk te
maken, vindt u bij gesloten een adoptieformulier aan
voor een eenmalige adoptie van € 50,- van een kind in
een van de 3 kampen. Na afloop krijgt u dan een foto
en informatie over het betreffende kind.
Agenda
11 mei: Collecte voorafgaand aan
voetbalwedstrijd Quick Boys - VVOG
13 t/m 24 mei: Handen Wapperen 2019
25 mei: Volleybaltoernooi Boorsmazaal Katwijk
30 juli: Kraam op Toeristenmarkt Katwijk
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

