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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
In het oosten van Oekraïne is het nog steeds onrustig.
Positief is de mededeling van het ministerie van
Buitenlandse zaken van ons land, dat de situatie rond
Charkiv wat minder bedreigend geworden is. Tel je
zegeningen ! Dat neemt niet weg dat het hele
gebeuren daar nog steeds een flinke inpact heeft op
de mensen in Oekraïne, al merk je daar op straat
vrijwel niets van. Er zijn wat wijzigingen in de
samenstelling van de regering door gevoerd. Welke
effecten dat heeft zullen we, hopelijk, binnenkort
gaan merken ! Kortom, Oekraïne blijft onze steun
nodig hebben. Overigens viert men op 24 augustus in
Oekraïne het feest van het 25 jarig bestaan van een
‘vrij’ Oekraïne!
Kamp Oekraïne 2016
Het aftellen is begonnen !! Nog 6 nachtjes slapen,
voor 19 sterk gemotiveerde vrijwilligers en 4 extra
chauffeurs tot Boedapest, vertrekken voor Kamp
Oekraïne 2016! DV Maandagmorgen 25 juli
’s morgens om 03.30 uur is het vertrek gepland
vanuit De Burght aan het Burg. Koomansplein in
Rijnsburg. U bent daar van harte welkom! De koffie
en thee staan vanaf 03.00 uur klaar.
We rijden die dag ca 1.300 km tot Motelnet-T net
over de Oostenrijks-Hongaarse grens, waar we eten,
slapen en ontbijten om dinsdagmorgen om ca 08.30
uur de reis voortzetten richting Oekraïne. Op het
vliegveld van Boedapest zetten we de extra 4
chauffeurs af. Super dat deze mensen ons willen
bijstaan! Daarna vervolgen we onze trip en na ca 350
km staan we aan de Hongaars – Oekraïense grens.
Dat is altijd weer een beetje spannend !! Hoe lang
gaat het duren ? Moeten we alles uitpakken ? Een
belevenis! Even over de grens wacht Corine van der

Kooi ons op en geeft ons de laatste instructies. De
kampleiding van de 3 kampen neemt dan afscheid van
elkaar en ieder gaat op weg naar zijn of haar kamp.
Daar zullen ze begroet worden op een hele speciale,
telkens weer andere manier ! Verrassing !
In Oekraïne kijken de kinderen die met de kampen
mee gaan, reikhalzend uit naar het kamp. Corine van
der Kooi is in Oekraïne druk bezig met de laatste
voorbereidingen aan haar kant. Geweldig dat we in
haar een geweldig persoon hebben die zich aan de
Oekraïense kant alle 14 kampjaren volledig inzet voor
het welslagen van de kampen! Daarnaast zijn we ook
heel blij met het beschikbaar stellen van auto’s door
Van der Burg hoveniers en garage Dol! En niet te
vergeten de steun die we van particulieren, bedrijven
en kerken en gemeentes mogen ontvangen! Ook op
deze plaats: Heel hartelijk dank !
De kinderen, vaak uit weeshuizen of eenouder
gezinnen, blijven tot vrijdag 5 augustus en gaan dan
weer, vaak met tranen in de ogen, naar huis. Daar
worden ze opgevangen door de verschillende kerken
waar we mee samenwerken. De Nederlanders
vertrekken maandagmorgen pas, na een ontspannend
weekend met elkaar op kamp Lavki. Lavki is al 14
jaar een vaste stek voor een van onze kampen. Voor
maandagmorgen 8 augustus staat het vertrek uit
Oekraïne gepland. Na een trip door Hongarije,
Oostenrijk en een stukje Duitsland, overnachten we in
ons ‘vaste’ pension in Aicha vorm Wald. Dan hopen
we dinsdag 9 augustus om ca 19.30 uur weer aan te
komen op het Burg. Koomansplein in Rijnsburg.
Overigens hebben we dan al bij het AC Zevenaar
afscheid genomen van onze Rouveens deelnemers,
die daar vandaan naar huis rijden. We zien allemaal
uit naar Kamp Oekraïne 2016, dat kunt u begrijpen.
Nogmaals dank voor uw steun en heel belangrijk:
Bidt u ook voor het welslagen van de kampen?
Op zondag 10 juli waren we in de uitzwaaidienst in
de Immanuëlkerk. Een geweldige dienst !
Handen Wapperen 2016
De beide projecten, het slaapgedeelte van de school
met veel wezen in Shepetivka, en de kinderopvang in
Hrytsenky, naderen hun voltooiing, zodat de op 1
september in gebruik genomen kunnen worden !
Agenda
- Zondag 24 juli om 18.00 uur: Uitzwaaidienst
Ichtuskerk te Katwijk
- Kamp Oekraïne 2016: 25 juli t/m 9 augustus
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