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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 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 !

Oekraïne
Oekraïne wordt weer even uit de vergetelheid
gehaald, door het referendum op 6 april over het
associatieverdrag met de Europese Unie. Wat moet je
er mee? Hoe denk je sowieso over het instrument
referendum? Ook wij krijgen regelmatig vragen als:
Wat moeten we stemmen? Moeten we wel gaan
stemmen?
Een lastig dilemma. En:
De grote vluchtelingenstroom naar Europa
werkt ook niet positief
voor de meningen over
het
associatieverdrag.
De pupil in het tranende
oog hierboven, is eigenlijk blauw geel gekleurd, de
kleuren van de Oekraïense vlag ! Overigens zijn in
Oekraïne al meer dan 1 miljoen mensen vanuit het
oostelijke strijdgebied in Oekraïne naar elders in
Oekraïne gevlucht. En dan komen daar nog eens over
heen de vreselijke aanslagen elders in Europa. Voor
ons een reden te meer om ons meer dan 100 % in te
zetten voor de kinderkampen en Handen Wapperen
projecten in Oekraïne !
Kamp Oekraïne 2016
Inmiddels hebben we de tweede voorbereidingsavond
gehad. De werkgroepjes zijn volop aan de slag. Want
ook voor Kamp Oekraïne 2016 is de inzet van alle
deelnemers nodig. Het is hun Kamp ! De teller staat
nu op 19 deelnemers. Een heel mooi aantal. Ook in
Oekraïne zijn de voorbereidingen van start gegaan.
Komende zomer zullen we naast een aantal bekenden
van de Oekraïense leiding, ook weer een aantal
nieuwe leiding ontmoeten. Altijd bijzonder hoe bij
zo’n eerste ontmoeting iedereen even de kat uit de

boom kijkt. Maar voor dat het een paar dagen verder
is, vorm je in elk kamp één hecht team.
Recente uitspraak van een kind dat vorig jaar in een
van de kampen was: Als ik kon toveren, maakte ik dat
ik vandaag nog op kamp kon. En dan voor heeel lang!
Handen Wapperen 2016
Op DV 2 mei vertrekken de Handen Wapperaars. Eest
vliegen van Amsterdam naar Kiev. Daar worden ze
opgehaald om dan na een ruime 300 km op de 2
plaatsen van bestemming aan te komen. Overigens
gaan 4 man met 2 busjes, waar ook de
gereedschappen in zitten. Want een ieder neemt de
eigen gereedschappen mee.
De materialen die
nodig zijn voor de
verbouwingen, worden
allemaal
in
Oekraïne
gekocht.
Wel zo handig. Denk
alleen maar aan
gebruiksaanwijzingen!
Inmiddels
hebben
de
deelnemers aan Handen Wapperen 2016 hun
gereedschappenlijst ingeleverd, want het is slordig als
je daar mis grijpt! De tekeningen van de te realiseren
verbouwingen van beide plekken zijn inmiddels
ontvangen, zodat enigszins de werkzaamheden daar
ingeschat kunnen worden, die we daar, samen met
Oekraïners te doen hebben.
Financiën
Natuurlijk is er geld nodig, zowel voor de Kampen als
voor de 2 projecten van Handen Wapperen. Het
sponsordiner is inmiddels geweest. Het was heel
gezellig en erg goed. 62 deelnemer, is een mooi
aantal. Ook Corine van der Kooi ,onze vrijwilligster
in Oekraïne, die de kampen aan die kant regelt was
er.. Verder mochten we weer collecteren bij zowel
Quick Boys, Rijnsburgse Boys en Katwijk. De
medewerking die we krijgen is altijd overweldigend !
U kunt ons steunen met uw voorbeden en met een
financiële bijdrage. Allebei zijn ze hard nodig !
Agenda
- High Tea, Datum volgt
- Volleybaltoernooi in Staphorst: 21 mei
- 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

