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Onthouden:
 18 maart 2017: Collecte voorafgaand aan vv Katwijk—FC Lienden
 12 –14 mei 2017: Startweekend
Kamp Oekraïne 2017
 Handen Wapperen 2017: 22 tot
3 juni 2017 (
 Kamp Oekraïne 2017: 24 juli
tm 8 augustus

1. Oekraïne: Situatie nu

.Alhoewel we er in Nederland niets of bijna niets
meer over horen, is de
situatie in Oost Oekraïne
nog steeds dramatisch. Er
vinden dagelijks ernstige
schermutselingen plaats,
waarbij regelmatig doden
vallen. Door de aanhoudende spanningen zijn al
ruim 1 miljoen mensen het
oosten ontvlucht en hebben elders in Oekraïne een
veilig heenkomen gezocht.
Dit trekt een enorme wissel op het land. Op de
landkaart hiernaast zie je
de regio's waar Stichting
Oekroe actief is: In het
westen, de gele streepjes,
worden de kampen gehouden. Met blauw zijn de
plekken aangegeven waar
Handen Wapperen projecten
gedaan
heeft

(voornamelijk
midden
Oekraïne). Rood geeft de
plekken aan waar Stichting Oekroe financieel
gesteund heeft, bijvoorbeeld voor de water voorziening van een ziekenhuis en steun middels
MVO in een gehandicap-

tentehuis voor jongens.
(Zuid Oekraïne). Kortom,
Stichting Oekroe heeft een
behoorlijk
verspreid
‘werkgebied’ in Oekraïne.
Daardoor heeft Stichting
Oekroe heel gespreid netwerk in Oekraïne.

2. Kamp Oekraïne 2017, verwachtingen, ervaringen !
Het aantal deelnemers
staat inmiddels op 22.
Inmiddels zijn er twee
voorbereidingsavonden
geweest. De derde die op
stapel staat wordt gehouden in Rouveen.
Verwachtingen
door
Marlies: Mijn naam is
Marlies Moolenaar en ik
ontving van Jaap de eer

om een stukje te schrijven
in deze nieuwsbrief. Dit
jaar wordt voor mij de
eerste keer kamp Oekraïne
met stichting Oekroe. Vorig jaar ben ik met mijn
eigen kerk (SWG Lisse)
naar Oekraïne geweest
voor een kinderkamp en
klusproject. Dat was een
geweldige ervaring. Oe-

kraïne is een bijzonder
land met mooie mensen,
cultuur en natuur. Het is
gaaf om de kinderen daar
een geweldig kamp te geven waar ze Gods boodschap horen en vooral
veel plezier hebben en
aandacht krijgen. Zelf
krijg je er ook veel voor
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Vervolg: Verwachtingen, ervaringen
voor de medemens, de ervaring van een andere cultuur
en het beter leren kennen

van jezelf. Inmiddels hebben
we de tweede vergadering
gehad met een gezellige
groep mensen. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het is alweer maart en het is
nu aftellen tot 24 juli!

En dan Annalien, die dit
jaar voor de tiende keer
mee gaat: Ik hoop dit jaar
voor de tiende keer mee te
gaan met Kamp Oekraïne.
Ik ga daar een kamp leiden
aan kinderen met de leeftijd
van 7 tot ongeveer 15 jaar.
We doen daar op het kamp
leuke spellen met de kinderen, knutselen en hebben
iedere avond een dienst over
een thema uit de Bijbel. Dan
doet de Nederlandse leiding
die avond een sketch om zo
over God te vertellen wat
Hij voor jou heeft gedaan en
nog steeds doet. In alle jaren
dat ik mee ben geweest, zijn
er kinderen tot geloof geko-

men, wat mij dan heel erg
raakt en daarom vind ik het
zo mooi om ieder jaar weer
opnieuw mee te gaan om die
kinderen meer te laten weten
over onze Vader in de hemel.
Groetjes Annalien.
Voor jong en oud is het telkens weer een bijzondere
ervaring. Actief bezig zijn in
Oekraïne. En dat voor en
met jongeren. Zowel tijdens
de kampen en als de projecten van Handen Wapperen. Zoals iemand zei: “Een
verrijking van je leven die
niemand je meer afpakt !”.

3. Handen Wapperen 2017
“Een steuntje in

de rug kunnen
we, ook wat dat
betreft,
allemaal wel
gebruiken”

Inmiddels zijn er 10 vrijwilligers van Stichting Oekroe,
die van 22 mei t/m 3 juni
naar 2 bouw projecten in
Oekraïne gaan. Als dit echt
iets voor jou is, meld je alsnog aan! In Chotyrboky
(kinderdag opvang) gaan we
de elektrische installatie
vervangen, sanitaire ruimten

maken en andere bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. In Lotivka (jongeren
centrum) wordt de elektrische installatie vervangen,
vloeren en wanden vernieuwd cq aangebracht.
Door deze renovaties is het
mogelijk om kinderen en
jongeren een menswaardig

bestaan te bieden. Ook deze
projecten worden in samenwerking met onze Oekraïense partner Strengthening
Communities uitgevoerd.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een sponsor brief
waarmee u de projecten
mede mogelijk kunt maken.

4. Steun aan School in Dubno
In de voorjaarsvakantie
mocht ik, namens Stichting
Oekroe, een zeer vruchtbaar
bezoek brengen aan de vorig
jaar gestarte christelijke
school in Dubno Premudrist.
Predmudrist
betekent
‘Wijsheid’. De mensen in
Dubno kennen we van de
kinderkampen. Hun stadje
met een eeuwenoud kasteel,
ligt zo’n 400 km ten westen
van Kiev. Zij hadden de
wens om een school te starten waar de Bijbel en het
Bijbels wereldbeeld het uit-

gangspunt vormt voor de
lessen en de opvoeding van
de kinderen. Inmiddels zijn
ze in tijdelijke huisvesting
begonnen met de laagste
groep, in de verwachting
door te groeien naar een
volledige school in een
nieuw gebouw. Tijdens mijn
bezoek heb ik in een zeer
gastvrije en goede sfeer een
aantal presentaties gegeven
over onderwijs en christelijk
onderwijs, een open les over
Nederland aan

de kinderen en een seminar
waarin nagedacht werd over
de vraag waaraan je merkt
dat een school een christelijke school is.
Zie voor de
website: ww.premudrist.com
Vincent van Zuijlen .

Helpt u ons ? Jakoejoe (Dank u) !

