Nieuwsbrief 5 5 juni 2016

(14e jaargang)

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
De situatie in het oosten van Oekraïne blijft een
beetje voortsudderen. Maar in heel Oekraïne is de
impact van dat alles goed te merken, wanneer je in
gesprek met de mensen komt. Iedereen kent wel
iemand die daar is omgekomen. En dan steeds de
vraag: Hoe gaat het nu verder ? Overigens zijn er ook
positieve veranderingen te melden. Er zijn al heel wat
wetten in positieve zin veranderd. Ook is de stofkam
door het politieapparaat gehaald. Wat de
regeringsfinanciën betreft, is er ook een flinke
verandering ingevoerd. Was het voorheen zo, dat
eerst de landelijke regering het beschikbare geld
afroomde, daarna de oblasten (Soort provincies),
daarna de regio’s en wat daar van over was, kwam bij
de gemeentes terecht, nu wordt van het geld direct
toegewezen aan oblasten en gemeentes. Voor de
gemeentes, dus ook de kleine plaatsen is dit een
duidelijke verbetering. Ondanks dat de onlusten in
het Oosten hun hoge tol blijven eisen!
Handen Wapperen 2016
Van 2 t/m 13 mei zijn we met 12 vrijwilligers op 2
projecten in de Oekraïne aan het werk geweest.
De projecten zijn dit jaar in samenwerking met
Strengthening Communities, onze Oekraïense
Partner, in de Handen Wapperen projecten tot stand
gekomen. Project 1: Shepetivka
Hier is een gedeelte van het internaat van de
middelbare school voorzien van goede sanitaire- en
woonvoorzieningen. Vorig jaar hebben we met
succes hier al een gedeelte gerenoveerd!
Project 2: Hrytsenky
Hrytsenky is een klein plattelands dorp waar voor
kinderen van 3 t/m 6 jaar een school wordt
gerealiseerd. Deze voorziening is op dit moment hier

niet aanwezig. Op
beide projecten zijn
de
elektrische
installaties en allerlei
bouwkundige werkzaamheden verricht.
We hebben samen
met
Oekraïense
bouwvakkers in 2
weken tijd veel werk kunnen verzetten. Uitgangspunt
is dat met ingang van het nieuwe school jaar dat op 1
september van start gaat, deze 2 projecten afgerond
zijn. Op de foto: team Hrytsenki !
Kamp Oekraïne 2016
Van vrijdagavond 27 mei tot zondag 29 mei, hebben
de Nederlandse vrijwilligers van Kamp Oekraïne
2016, zich voor hun startweekend terug getrokken in
het YMCA Kamp in Leusden. Het was een geweldig
weekend. Zo’n weekend is belangrijk om er samen
naar toe te groeien, zodat je straks in Oekraïne een
hecht team vormt om op die manier met elkaar en met
de Oekraïners, de kinderen een goede kamptijd te
kunnen geven waar ze voor de rest van hun leven ook
iets aan hebben.. Het was ontroerend, hoe enkele
deelnemers aangaven, dat ze door het werk met Kamp
Oekraïne enorm gesterkt zijn en dat dat hun kijk op
het leven en het geloof behoorlijk ten goede
veranderd heeft! Mooi he ? Over DV 2 maanden
zitten ze er al !!
Financiën
U kunt ons in de eerst plaats steunen met uw gebed.
Van levensbelang! Ook voor Stichting Oekroe !
Daarnaast hebben we uw financiële steun nodig.
Wanneer u hiertoe nog niet in de gelegenheid geweest
bent, maken we het u heel gemakkelijk. Bij deze
Nieuwsbrief, treft u een adoptieformulier aan,
waarmee u eenmalig een kind een heerlijke
kampweek kunt geven. Wilt u een ander bedrag wilt
schenken, zijn we daar natuurlijk ook heel dankbaar
voor. We vragen het niet voor onszelf, maar voor die
pareltjes van kinderen daar ! Alvast bedankt !
Agenda
- Woensdag 8 juni op de Paardenmarkt Rijnsburg
- Dinsdag 28 juni op de Toeristenmarkt Katwijk
- Zondag 24 juli om 18.00 uur: Uitzwaaidienst
Ichtuskerk Katwijk
- 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

