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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
Wat de situatie in Oost Oekraïne betreft, is er weinig
nieuws te melden. Met die verstande, dat er zeer
regelmatig gevechten zijn. Afgelopen weekend alleen
al zijn er tenminste 5 Oekraïense soldaten
omgekomen in het oosten. Daarbij de onzekerheid
hoe het geopolitieke spectrum zich gaat ontwikkelen
na het aantreden van de nieuwe machthebber in de
VS. De winter in Oekraïne is extreem koud in
vergelijking met de winters van de afgelopen jaren.
Temperaturen van -/- 25 graden Celsius waren geen
uitzondering. Meer dan één reden om ook in 2017
volop aan de gang te gaan voor de kids daar met
Handen Wapperen 2017 en Kamp Oekraïne 2017 !
Oriëntatietrip december 2016
Van 15 t/m 20 december zijn een paar mensen van
Stichting Oekroe naar Oekraïne geweest om daar oa
mogelijke projecten voor Handen Wapperen 2017 te
bekijken. Daarnaast zijn een aantal projecten bezocht
waar Handen Wapperen in voorgaande jaren met
Oekraïners heeft samengewerkt. Eén daar van was
een project van 2015 en 2016: Het internaat van de
middelbare school in Shepetivka. In dit internaat zijn
heel wat weeskinderen. De Oekraïners hebben het
heel fraai afgemaakt zodat de kinderen nu goeie
toiletten, douches en kamers hebben. Ook de
elektrische installatie werkt nu naar behoren evenals
de verwarming op de kamers. Verder bezochten we
eerdere projecten oa in Korets en Rivne. Uiteindelijk
zijn voor Handen Wapperen 2017 twee projecten
gekozen te weten: een kleuterschool in Chytyrboky
en een “jongerencentrum” in Lotivka. Er hebben zich
tot nu toe 10 vrijwilligers aangemeld die hun eerste
voorbereidingsavond inmiddels achter de rug hebben.
Maar: Er kunnen er nog meer bij hoor !!

Handen Wapperen 2017
In Chytyrboky is de kleuterschool veel te klein voor
het aantal kinderen. Daarom wordt er een uitbreiding
gemaakt met 24 nieuwe plekken, zodat er in totaal 60
kinderen een plaats kunnen vinden. In Lotivka is een
grote groep jongeren, die in een door de gemeente
beschikbaar gesteld gebouwtje, aan sport kunnen
doen. Ze zijn er heel enthousiast bezig. De
omstandigheden
zijn
minder dan “basic”.
Zendvloer en een zeer
gebrekkige elektrische
installatie. Van 22 mei
t/m 3 juni gaat een groep
Handen Wapperaars in
beide projecten samen
met Oekraïners van onze Oekraïense partner aan de
slag. Stichting Oekroe zorgt naast vrijwilligers ook
voor een deel van de kosten.
Kamp Oekraïne 2017
Van DV 24 juli t/m 8 augustus gaat een groep van, tot
nu toe 21 jongeren en wat ouderen, naar Oekraïne om
daar samen met Oekraïners op 3 verschillende
locaties,
al
weer
voor
het
15e
jaar,
kinderen/jongerenkampen te houden met kansarme
kinderen. De kinderen krijgen dan goed eten, een
verantwoord kampprogramma en ook wordt hen
verteld en voorgeleefd van de oneindige Liefde die de
Here God ook voor hen heeft!
Er kunnen nog deelnemers bij !
Sponsordiner 2017
Op vrijdagavond 10 februari wordt het jaarlijkse
sponsordiner voor de Handen Wapperen projecten
gehouden in De Voorhof, Vliet NZ 36. Tijdens dit
diner wordt ook een verloting gehouden met prachtige
prijzen !! Zorg dat je er bij bent !
Opgeven voor deze avond kan door overmaken van 50
euro p.p naar bankrekening van Handen Wapperen
zoals onder aan deze Nieuwsbrief vermeld staat met
vermelding van “Sponsordiner” en uw naam en adres.
U kunt ons steunen met uw gebed en uw giften.
Agenda:
- 10 februari Sponsordiner Handen Wapperen
- 4 maart Collecte Rijnsburgse Boys – Scheveningen
- 18 maart Collecte Katwijk – FC Lienden
- 29 april Quick Boys – Jong Almere City FC

Kamp Oekraïne 2017 en Handen Wapperen 2017 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

