Nieuwsbrief 5 19 juli 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
Situatie in Oekraïne is nog niet veel veranderd. Het is
afwachten of de nieuwe president, Zelinsky de door
heem gewenste veranderingen kan doorvoeren. De tijd
zal het leren!
Handen Wapperen 2019
Inmiddels ligt Handen Wapperen 2019 al weer een
aantal weken achter ons. Van 13 t/m 24 mei zijn de
Handen Wapperaars van Stichting Oekroe in
Starokostyantyniv samen met Oekraïners druk bezig
geweest met de hoognodige uitbreiding van de
kinderopvang daar. Als onderkomen had men een
eenvoudig pension. Het eten werd door dames uit het
dorp in de kinderopvang verzorgd. Het was meer dan
uitstekend, lekker en overvloedig! Voor hen een
manier om hun dankbaarheid te tonen. Een van ons
had wel erg veel pech. Op de eerste de beste werkdag
viel hij van een trap en scheurde een Achillespees! Hij
is ook eerder met het vliegtuig naar huis gegaan. Echt
balen was dat. Inmiddels vordert zijn herstel gelukkig.
Verder is er veel werk verzet. Wanden en plafonds
geplaatst, elektriciteit aangelegd. En de Oekraïners
maken het af. Want 1 september moet het af zijn.
Kamp Oekraïne 2019
Het vertrek van de deelnemers aan Kamp Oekraïne
van Stichting Oekroe nadert nu met rasse schreden! Op
DV maandag 5 augustus is het zo ver! Dan vertrekken
4 busjes met deelnemers en spullen richting Oekraïne.
Inmiddels zijn de benodigde inentingen gezet. Volop
zijn er spullen ingezameld voor de zogenaamde markt
die op de laatste donderdag van het kamp gehouden
wordt. De kinderen kunnen dan kiezen uit allerhande
spullen zoals knuffels, spelletjes enz, Kortom, te veel
om op te noemen! We kregen enkele mooie berichten

uit Oekraïne uit Dubno (Met hen hebben we een aantal
jaren geleden kampen gedaan). Een bericht uit Ostroh:
“De ouderavond voor de ouders waarvan de kinderen
op kamp gaan, is inmiddels geweest. Oleg ziet in de
afgelopen jaren een verandering bij de ouders. Was het
eerst wantrouwend, nu is het positief en geven ouders
van wie de kinderen eerder op kamp zijn geweest al
antwoord op wantrouwende vragen van nieuwe
ouders. Veel kinderen bezoeken de clubs die Oleg en
de anderen organiseren. Ouders zijn er positief over
en zien veranderingen bij hun kinderen.”
Mooi toch? Daar mogen we het voor doen!
Nu de laatste lootjes nog! Autopapieren in orde maken.
Autobahnvignetten voor Oostenrijk halen. Spullen
sorteren die we meenemen als cadeautjes voor alle ca
200 kinderen. Dan de auto’s laden en op weg naar
Oekraïne! We vertrekken ook dit jaar weer uit de
Burcht aan het
Koomansplein in
Rijnsburg.
Op DV maandag 5
augustus
vertrekken we om
03.30 uur. Vanaf
03.00 uur staat
koffie, thee en fris
klaar. U wordt van
harte uitgenodigd bij dit vertrek aanwezig te zijn.
De deelnemers uit Rouveen en Staphorst vertrekken op
zo ongeveer hetzelfde tijdstip. We treffen elkaar bij het
AC Zevenaar. Dan op naar het overnachtingshotel in
Hongarije.
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! We schieten al aardig op
naar het benodigde bedrag. Maar we zijn er nog niet
helemaal. Misschien iets voor u?
Wilt u ons ook in uw gebed gedenken? Echt nodig
hoor!
Agenda
30 juli: Kraam op Toeristenmarkt Katwijk met Oa het
enveloppenspel en leuke spulletjes hoek
Princestraat / Voorstraat
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)
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