Nieuwsbrief 3 5 mei 2020

(18e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2020 & Handen Wapperen 2020
Westerpark 150
2231 DM Rijnsburg,
Netherlands
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. !!
Verzoek: Wilt u bij het overmaken van een gift,
uw postcode en huisnummer op de bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Situatie in Oekraïne
Dat de wereld steeds meer een dorp wordt, blijkt
ook uit de hele corona-crisis. Elk land heeft er mee
te maken. Zo ook Oekraïne. Het lijkt er op dat daar
de verspreiding van het virus wat later op gang
gekomen is. Mede door de terugkomst van veel
Oekraïners die in het buitenland werkte, wordt voor
een flinke stijging gevreesd. Ook de Lock down is
ingevoerd naast allerlei andere maatregelen zoals
een beperkt aantal mensen in het openbaar vervoer,
mondkapjes, 1,5 m enz enz. Het lijkt er echter op
dat niet alle mensen de noodzaak van deze regels
inzien! Daarnaast is het ook in Oekraïne heel erg
droog: Warmere winter, weinig of geen neerslag.
De rivieren hebben de laagste stand van de laatste
100 jaar! Dat ziet er niet goed uit, ook niet voor de
zo belangrijke landbouw!
Handen Wapperen 2020
Ook Handen Wapperen ontkomt niet aan de
realiteit rondom het Corona Virus. De geplande trip
naar de Oekraïne in mei om samen met onze
Oekraïense partner een kleuterschool in Svaytets te
renoveren is nu niet mogelijk. Zelfs de geboekte
vliegtrips ivm Handen Wapperen 2020, zijn door de
luchtvaartmaatschappij geannuleerd. We hebben
nog gezocht naar alternatieven voor mei, maar we
zijn met onze Oekraïense partner tot de conclusie
gekomen dat voortgang van het project in de
huidige situatie onzeker is en daarom niet
verstandig om dit jaar naar de Oekraïne af te reizen.
We zijn nog in overleg hoe we met de ontstane
situatie om moeten gaan. Een optie die we
besproken hebben is het totale project door te
schuiven naar volgend jaar. We hopen dan dit

project uit te kunnen voeren conform de oorspronkelijke
uitgangspunten.
We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte blijven
houden van alle ontwikkelingen rondom Handen
Wapperen 2020. U zult begrijpen dat in een land als
Oekraïne wat een zeer zwakke economie en
gezondheidszorg heeft deze Corona crisis grote gevolgen
heeft. Het treft heel veel mensen heel persoonlijk. Geen
werk betekent geen inkomen. Een sociaal vangnet is er
niet. In tijden zoals deze is onze hulp en gebed dan ook
belangrijker dan ooit.
Kamp Oekraïne 2020
Voor 3 t/m 18 augustus staat Kamp Oekraïne 2020
gepland. Maar door de coronacrisis, staat ook dat op losse
schroeven! Veiligheid en gezondheid van de deelnemers
hier en daar, staan daarbij voorop. We gaan door met de
voorbereidingen, houden ook een zgn digitale start dag
met onze 20 deelnemers. De kinderen in Oekraïne kijken
ondanks alles, reikhalzend naar de kampen uit. Kinderen,
die heel vaak in miserabele omstandigheden leven,
omstandigheden die door de corona nog verergerd
worden, omdat veel ouders hun werk verloren hebben. En
de sociale voorzieningen, voor zo ver die er zijn, zijn in
geen enkel opzicht te vergelijken met die in ons land. Ook
de Oekraïense en onze Nederlandse leiding, willen graag
gaan. Maar…het moet verantwoord zijn. Waarschijnlijk
op of rond 1 juni beslissen we of Kamp Oekraïne 2020
door gaat!
Noodhulp
Op dit moment is de situatie in Oekraïne van veel
kinderen verre van rooskleurig. Stichting Oekroe heeft
aan het Inspiration Centre in Shepetivka € 750,- gegeven
voor de aankoop van voedselpakketten voor de
allerarmsten. En we zullen zeker op andere zulk soort
verzoeken reageren! Het is maar een druppel op een
gloeiende plaat, maar je zal maar onder die druppel
staan…
Financiën
Natuurlijk kunnen we dit alleen doen, door de gaven van
onze gevers en onder de zegen van de Here God!
Gekregen om te geven!
Agenda
- Van 3 t/m 18 augustus: Kamp Oekraïne 2020
Wij verzorgen graag een presentatie voor u!!

Kamp Oekraïne 2020 en Handen Wapperen 2020 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend
(Dus uw gift is aftrekbaar)
KvK Rijnland nr. 28097322
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