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Kamp Oekraïne 2016 & Handen Wapperen 2016
Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
Tel. 071-4022787
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 even weten a.u.b. !!
Dringend
verzoek:
Wilt
u,
voor
onze
administratie, bij het overmaken van uw gift, uw
postcode
en
huisnummer
op
de
bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Oekraïne
Mede door de aanhoudende vluchtelingenstroom uit
het Midden Oosten en andere landen, is Oekraïne een
beetje op de achtergrond geraakt in het nieuws in het
westen. Dat betekent niet dat de problemen in
Oekraïne voorbij zijn. Integendeel. Nog steeds vinden
er in het zuidoosten van Oekraïne flinke
schermutselingen plaats. Daarnaast de moeilijke
financiële situatie waar vrijwel alle gezinnen in
verkeren. Ten opzichte van vorig jaar is de waarde
van de Grivna, de Oekraïense munt meer dan
gehalveerd, terwijl de salarissen en pensioenen
vrijwel hetzelfde gebleven zijn. Koppel daar aan de
prijzen die flink gestegen zijn en de problemen zijn
duidelijk. Om nog maar niet te spreken van de
gasprijzen ! Maar ook in deze bijzondere, extra
moeilijke omstandigheden is het opmerkelijk te zien,
hoe men zich er door heen slaat.
Stichting Oekroe 12 ½ jaar !
Op zaterdag 10 oktober was het gezellig druk in De
Fontein in Katwijk. Heel wat van de meer dan 160
deelnemers door de jaren heen aan Kamp Oekraïne
en/of Handen Wapperen waren gekomen om het
12 ½ jarig bestaan van Stichting Oekroe te ‘vieren’.
Misschien is vieren niet het juiste woord. (Eigenlijk
zou je wensen dat deze vorm van hulp niet meer
nodig is!). ’s Middags alle ruimte voor ontmoeting
met de deelnemers uit alle jaren. Na een
gezamenlijke, uitstekend verzorgde broodmaaltijd,
was het tijd voor de Dankbijeenkomst. In een goed
bezette Fontein werd na het welkom eerst door het
kinder/jeugdkoor Romans12Kids uit Katwijk een
geweldig optreden verzorgd. De liederen kwamen
recht uit hun hart. Dat zag je aan de gezichten !

Daarna was het tijd voor een paar gasten uit Oekraïne
waar de afgelopen jaren kampen mee gedraaid zijn en
Handen Wapperen projecten mee gedaan zijn.
Bovenal werd door samenzang, Bijbellezing en gebed
dank aan de Here God gebracht voor alle zegeningen.
Kamp Oekraïne 2016
Inmiddels gaan de voorbereidingen van Kamp
Oekraïne 2016 en Handen Wapperen 2016 van start.
Het is een belevenis en verrijking, ook voor jezelf, om
op deze manier iets te doen voor de wat verdere
naaste, die het zo veel minder heeft dan wij. En dat
niet alleen in materieel opzicht ! Ook in de zomer van
2016 hopen we weer
3 kampen te organiseren voor heel kans
arme Oekraïense
kinderen.
De
kampen
worden
gehouden in het
grensgebied
van
Oekraïne
en
Hongarije. Ca 1.500 km verwijderd van het onrustige
zuidoosten van Oekraïne.
Wat voor u/jou ? Kom naar De Voorhof !
Handen Wapperen 2016
In mei van het volgende jaar gaan we weer met een
aantal vrijwilligers, Handen Wapperaars, naar
Oekraïne om daar een gebouwtje geschikt te maken
voor kinderopvang. Juist door de onrust in het
zuidoosten, is er nog minder geld beschikbaar, voor
dit soort zaken. Op deze wijze wil Stichting Oekroe
een bescheiden bijdrage leveren aan verbetering van
de omstandigheden voor ook jonge kinderen. De
kosten van het project worden gedeeld door Stichting
Oekroe en onze Oekraïense partner. Exploitatiekosten
zijn altijd voor de Oekraïners.
Wat voor u/jou ? Kom naar De Voorhof !
Helpt u ons ?
Agenda
- Dinsdag 24 november: Infoavond Handen
Wapperen 2016 en Kamp Oekraïne 2016
Locatie: De Voorhof, Rijnsburg 20.00 uur
- Handen Wapperen 2016: 2 mei t/m 14 mei
- Kamp Oekraïne 2016: 25 juli t/m 9 augustus

Kamp Oekraïne 2016 en Handen Wapperen 2016 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

