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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
Vol verwachting en ook met enige scepsis worden de
ontwikkelingen onder de nieuwe president Zelensky
gevolgd. Er zijn overigens onder de vorige president
Poroshenko best dingen verbeterd. Pensioenen zijn
iets verhoogd. Alleen een aantal prijzen zijn ook
gestegen. De tijd gaat het leren. Maar we moeten niet
vergeten dat het Oekraïne is en geen West Europees
land. Veranderen kost tijd. Veel tijd.
Kamp Oekraïne 2019
Maandagmorgen 5 augustus was het dan zo ver.
Vanuit Rouveen vertrokken 4 deelnemers en 10 vanuit
Rijnsburg plus 2 extra chauffeurs. Vanuit Rijnsburg
werd na een bemoedigend woord door wethouder
G.Mostert en een gebed om bescherming om 03.45 uur
vertrokken.
Dit
keer
vanuit
de
Kon.
Wilhelminaschool. (Wilhelminaschool, hartstikke
bedankt voor de uitstekende verzorging!). Bij AC
Zevenaar voegde de Rouveners en mensen uit het
westen bij elkaar. De echte reis kon beginnen. Op de
heenreis waren André en Jacob de extra chauffeurs, zo
dat we op elk van de 4 busjes minstens 2 chauffeurs
hadden. Op de terugreis waren dat Wilfred en Wim.
Super mannen, bedankt! Om de 2 uur werd gestopt.
Na een voorspoedige reis kwam men om ca 20.00 uur
aan in Motel T net in Hongarije. Lekker eten, even
chillen en dan naar bed, want zo’n reisdag is best
vermoeiend! De volgende morgen op weg naar de
grens Hongarije/Oekraïne. Altijd weer een beetje
spannend. Daarna gingen de verschillende kampteams
uiteen. Naar Huta (na enig zoeken), naar Lavki (voor
het 17e jaar!) en naar Klinovets, Bethanië. Op elke
kamplocatie, werden de Nederlanders op een
bijzondere manier ontvangen. Overigens Lyudmilla en
Martin Berkheij, wachtten ons op Lavki op! Top!
Op de woensdag begon voor ons het echte kamp.

De kinderen waren dol enthousiast! De Nederlanders
waren er! ’s Morgens begon de leiding, Nederlands en
Oekraïens, met een korte dagopening en een kop koffie
of thee. Daarna werden de kinderen gewekt en ging
men ontbijten. Het ontbijt is wel een tikkeltje anders,
dan wij in Nederland gewend zijn! Soms was er een
soort pap, maar altijd stond er brood op tafel. Na het
ontbijt hadden de kinderen met hun leiding
Bijbelstudie en deden de Nederlanders Bijbelstudie
met elkaar. Daarna werd er geknutseld dat het een lieve
lust was. ’s Middags sport en spel. ’s Avonds werd naar
de foto’s en filmpjes van de dag gekeken en waren er
volop grappige en serieuze sketches.
In de weekenden zochten de Nederlanders elkaar op.
Op zondag ’s morgens naar de kerk en s’middags
chillen aan het meer. Zo vloog de tijd voorbij.
Maandagmorgen 19 augustus om 03.00 vertrek naar
Nederland. De grenspassage duurde ruim 5 uur!
Helaas begaf een van de auto’s het, net in Hongarije.
Die kwam zaterdagmiddag 24 augustus pas thuis. De
anderen dinsdagavond 20 augustus, na een
overnachting in Zuid Duitsland. We hebben samen met
Oekraïners 3 prachtige kampen mogen doen waarin het
zaad van het Evangelie ruim gestrooid mocht worden!
Dank U Heer!
Handen Wapperen 2019
Door een paar mensen is het project Handen Wapperen
2019 in Staroconstantyniv bezocht.
De verbouw vordert gestaag en men hoopt eind
september deze Kindergarten in gebruik te kunnen
nemen! Voor 2020 komt men met een of meerdere
mogelijke nieuwe projecten! We gaan het zien!
Financiën
Ieder jaar is het weer reden tot veel dankbaarheid.
Dankzij uw steun in de vorm van gaven en gebed, zijn
wij als Stichting Oekroe met onze vrijwilligers in staat
om hulp te verlenen in de vorm van opknapprojecten,
kinderkampen en individuele medische steun
Nu eerst maar even uitrusten en dan op naar DV 2020!
Agenda
- Dinsdag 26 november 2019 Infoavond Handen
Wapperen 2020 en Kamp Oekraïne 2020.
- Mei 2020, Handen Wapperen. Data volgen
- Maandag 3 t/m dinsdag 18 augustus 2020: Kamp
Oekraïne 2020.
Wij verzorgen graag een presentatie voor u!!

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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