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Kamp Oekraïne 2016 & Handen Wapperen 2016
Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
Tel. 071-4022787
Internet: www.oekroe.nl
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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,
voor
onze
administratie, bij het overmaken van een gift, uw
postcode
en
huisnummer
op
de
bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Oekraïne
Inmiddels hebben we het referendum over het
associatieverdrag ook gehad. Tsja, wat moeten we
daar van vinden? De onrust in het oosten van
Oekraïne blijft onverminderd, al horen we daar niet
zo veel van in ons land. In Oekraïne is men ook volop
bezig met de voorbereidingen voor Handen
Wapperen 2016 en Kamp Oekraïne 2016. Eind maart
is in Oekraïne de overeenkomst getekend voor de
twee projecten die de Handen Wapperaars samen met
de Oekraïners gaan uitvoeren. De Oekraïense
kampleidingen van de 3 kampen zijn ook met de
voorbereidingen daar bezig. Bijzonder zijn de
contacten die we als Stichting Oekroe met de oudste
Universiteit van Oekraïne in Ostroh hebben. Eind
maart hebben 2 mensen namens Stichting Oekroe
lessen mogen geven over oa Vrijwilligerswerk,
geldwerving en international business. Dat was al
weer voor de tweede keer. Daarbij zijn weer nieuwe
contacten gelegd met andere Oekraïense partners.
Er waren interessante discussies !
Handen Wapperen 2016
Het vertrek van de 12 Handen Wapperaars nadert met
rasse schreden! Op maandag 2 mei vertrekken er 8
met het vliegtuig naar Kiev. Daar worden ze
opgehaald door onze Oekraïense partner. De zaterdag
er voor, aanstaande zaterdag vertrekken de overige 4
met 2 busjes waar de gereedschappen in zitten.
Overigens worden de twee busjes ter beschikking
gesteld door twee bedrijven. Voor het zo ver is
moeten er nog wel een aantal zaken geregeld worden.
De auto’s moeten geautoriseerd worden. Dat houdt in
dat er een notariële verklaring wordt opgesteld waarin
wordt aangegeven, wie er gemachtigd zijn in deze
auto’s te rijden. Voor Oekraïne is dat namelijk een

vereiste. Dat geldt ook voor de in het Oekraïens
vertaalde gereedschapslijsten. Verder is er een
collectieve reisverzekering afgesloten en staan we
geregistreerd bij met Ministerie van Buitenlandse
Zaken voor het geval zich calamiteiten mochten
voordoen.
19
april
was
de
laatste
voorbereidingsavond voor Handen Wapperen.
Kamp Oekraïne 2016
Uiteraard zijn de voorbereidingen van het team Kamp
Oekraïne 2016 ook in volle gang.
Zo was er op maandag 11 april in Rouveen de 3e
voorbereidingsavond. Vanuit Rouveen gaan er ook
dit jaar weer een aantal enthousiaste mensen mee met
Kamp Oekraïne. Alle deelnemers zijn ook volop
bezig fondsen te werven. Er wordt bij bedrijven en
anderen langs gegaan om het geld voor de Kampen
bij elkaar te krijgen. In Rouveen is een plantenactie,
in Rijnsburg wordt oa een High tea georganiseerd en
dan zijn er natuurlijk de collectes bij de
voetbalwedstrijden in Katwijk. Voor Kamp Oekraïne
wordt ook een deelnemersboekje gemaakt, waar in
info over Oekraïne, de deelnemers en natuurlijk ook
de dagelijkse Bijbelstudies staan. Kortom, volop
activiteiten om straks goed voorbereid in Oekraïne
aan te komen. Deze voorbereidingen door de
deelnemers zelf zijn ook nog eens goed voor het
ontwikkelen van je eigen vaardigheden.
En: De kinderen kijken naar ons uit ! Prachtig !
Financiën
U kunt ons steunen met uw voorbeden en met een
financiële
bijdrage.
Allebei zijn ze hard
nodig !
Goed om te weten dat de
onze deelnemers hun
eigen
kosten
zelf
betalen. Het geld voor
de Kampen en Handen
Wapperen moeten van
giften komen. Tot nog toe is dat altijd gelukt! Dank u!
Agenda
- Zaterdag 30 april:
Collecte voorafgaand aan Katwijk GVVV
- Handen Wapperen 2016: 2 mei t/m 14 mei
- High Tea, 7 mei van 14.00 – 16.00 uur, € 15,- Volleybaltoernooi in Staphorst: 21 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

