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Kamp Oekraïne 2016 & Handen Wapperen 2016
Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
Tel. 071-4022787

God. In Svalyava bijvoorbeeld, komen na het kamp
van 2015 inmiddels meer dan 40 kinderen extra naar
de jeugdclubs en zondagsschool ! Mooi toch ?

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,
voor
onze
administratie, bij het overmaken van een gift, uw
postcode
en
huisnummer
op
de
bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Stichting Oekroe Vrijwilliger van het jaar !
Op vrijdag 11 december 2015 werden wij verrast
door de burgemeester van Katwijk. Stichting Oekroe
is toen uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar in de
Gemeente Katwijk! Een mooie waardering voor het
werk van de vele vrijwilligers van Stichting Oekroe !
Oekraïne
De situatie in Oekraïne blijft problematisch, zeker nu
het echt winter is geworden. Met angst en beven
wordt naar de hoge gasprijzen gekeken. Voor velen is
het een kwestie van overleven. Daarnaast blijft het in
Oost Oekraïne erg onrustig. Des temeer vormen
Kamp Oekraïne 2016 en Handen Wapperen 2016
voor een aantal mensen een lichtpuntje !
Kamp Oekraïne 2016
Inmiddels hebben de eerste 15 personen zich
opgegeven voor Kamp Oekraïne 2016.
Er kunnen er dus best nog een aantal bij !
De eerste voorbereidingsavond hebben we inmiddels
weer achter de rug. Op zo’n eerste avond wordt een
en ander verteld over Oekraïne en wat er van de
deelnemers verwacht wordt. Dit jaar zitten we op 2
locaties waar we vorig jaar ook zaten en een nieuwe
locatie, ca 60 km van de andere 2. Ook in Oekraïne
gaat men beginnen met de voorbereidingen voor de
komende kampen. Net als de vorige 13 jaren willen
we ook dit jaar graag 3 kampen (tegelijkertijd) samen
met Oekraïners draaien. Dit jaar komen de groepen
uit Shepetivka (3e jaar), Svalyava (2 e jaar) en uit
Hlyns’k (1e jaar), niet al te ver van Rivne. Een van de
doelen van de kampen is om zoveel mogelijk
kinderen bij het jeugdwerk van de kerk te betrekken
om ze zo kennis te laten maken met de Liefde van

Handen Wapperen 2016
In 2016 doen we samen met onze Oekraïense partner
Strengthening Communities 2 projecten, te weten
Kinderopvang Hrytsenky:
In dit boeren plattelands dorpje (geen verharde
wegen) staat een casco gebouw dat geschikt gaat
worden gemaakt om 40 kinderen van 3 t/m 6 jaar in
op te kunnen vangen. De kinderen krijgen hier
dagelijks een warme maaltijd en staan op deze manier
onder medische zorg.
Internaat Shepetivka:
In het internaat van de middelbare school in
Shepetivka, waar we in 2015 een gedeelte hebben
Gerenoveerd, gaan we dit jaar het 2e gedeelte van de
bovenste verdieping renoveren. De kinderen die hier
verblijven zijn tussen de 6 en 16 jaar.
Beide projecten voorzien in het verbeteren van het
woon en leefklimaat voor kinderen naar een basis
niveau. Gaat u dit mede mogelijk maken?
Helpt u ons ?
Sponsordiner Handen Wapperen
Op DV vrijdag 12 februari is het inmiddels
traditionele Sponsordiner voor Handen Wapperen.
Vanaf 19.00 uur staat een uitstekend meer gangen
diner voor u klaar. De kosten bedragen € 60,- per
persoon en is all inclusiv !
Opgeven voor dit geweldige diner kunt u door u op
te geven via info@oekroe.nl of door direct geld over
te maken op het IBAN van Handen Wapperen (Zie
onderaan deze Nieuwsbrief) onder vermelding Van:
Sponsordiner.
Financiën
De Nederlandse deelnemers betalen al hun eigen
kosten zelf. Maar voor de Kampen en de Projecten
van Handen Wapperen is allebei ca € 25.000,- nodig !
U kunt ons helpen met een eenmalige of periodieke
gift Maar wilt ons werk ook in uw gebed gedenken ?
Agenda
- Vrijdag 12 februari: Sponsordiner HW
- Zaterdag 13 februari
Collecte voorafgaand aan Quick Boys - ASWH
- 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

