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Stichting Oekroe
Nieuwsbrief 1
De eerste Nieuwsbrief van deze
16e jaargang,
is dubbelzijdig !
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Agenda:
 21 november 2017: Infoavond
Kamp Oekraïne 2018 en Handen
Wapperen 2018 in De Voorhof,
Rijnsburg
 9 december: Collecte voorafgaand aan Rijnsburgse Boys—FC
Lisse
 17 december: Infoavond in de
GKV Rouveen
 Handen Wapperen 2018 : Data
in mei volgen nog

We horen in Nederland
weinig over de actuele
situatie in Oekraïne. Er
zijn zoveel andere zaken
die de aandacht krijgen.
Maar de onrust in Oekraïne duurt voort. Met dagelijks schermutselingen in
het zuidoosten van het
land. Daarbij vallen nog
dagelijks slachtoffers. Het
is een echte uitputtingsslag. Daarnaast komen er
steeds meer protesten tegen de alom verspreide
corruptie in alle lagen van
in de bevolking. Laatst
nog een protest in Kiev
waar ca 10.000 mensen
waren die protesteerden
tegen die corruptie. Het is
moeilijk om een juist
beeld van de situatie te

krijgen, omdat er zoveel
verschillende
belangen
spelen.
Uiteraard houden wij ons
als Stichting Oekroe verre van politiek. Wij willen graag mensen daar, en
dan met name jongeren,

helpen, en waar het kan
iets aan hun leefomstandigheden verbeteren en ze
een onbezorgde vakantie
bieden waar in ze ook het
bevrijdende
Evangelie
horen!

2. Kamp Oekraïne 2018
We zijn van plan om ook
in 2018 weer 3 kinder- cq
jongerenkampen te organiseren in de Trans Karpaten. Dat is het gebied in
het westen van Oekraïne,
dichtbij de grens met Hongarije. Dat ligt ca 1.400
km van het onrustige zuidoosten verwijderd. In
2018 zullen er groepen uit

Hlyns'k, Ostroh en Rivne
de kampen bevolken. In
ieder kamp komen ca 60
kinderen met hun Oekraïense leiding. In elk van
die kampen zullen ook een
aantal kinderen uit het
zuidoosten zijn. Voor alle
kinderen een verademing.
De zomervakantie duurt
nml van 1 juni tot 1 sep-

tember. En dat is best heel
lang. In de kampen krijgen
de kinderen goed, gezond
eten en een afwisselend
programma aangeboden,
waarin het Evangelie een
belangrijke plaats inneemt. In Woord en in de
omgang met elkaar. Daarnaast sport en knutselen.
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3. Kampervaringen
Ervaringen van Christine,
die al meerdere keren is
mee geweest, op de vraag:
Wat heeft Kamp Oekraïne
2017 voor je betekent?:
Veel. Op het gebied van geloof vond ik de verschillen af
en toe moeilijk, maar heb er

uiteindelijk veel van geleerd.
daarnaast heb ik veel geleerd op het gebied van ge-

loof van de Oekraïners. bijvoorbeeld over geloof uitdragen en niet alleen geloven met je mond, maar ook
met je hart en verstand
En dan Leanneke, die dit
jaar voor de eerste keer
mee ging: “Zoals anderen al
voorspelden, ben ik verslaafd geworden aan het
kamp. Ik vond het zo bijzonder en leuk om met de Oekraïense leiding de kinderen
te vermaken door middel van
spellen, knutselen en humor,
en te vertellen over het geloof. De combinatie van de
prachtige omgeving, lieve en
dankbare kinderen en fijne
samenwerking maakt het

kamp voor mij onvergetelijk!
Een echte aanrader dus.”
En Ruben: “Veel van geleerd. Veel van de mensen
daar stralen het geloof uit.
Daar kunnen wij, ik, nog wat
van leren !”
Voor jong en oud is het elk
jaar weer een bijzondere
ervaring. Een echte uitdaging. Ook voor u en jou !
Actief bezig zijn in Oekraïne. En dat voor en met jongeren. Zowel tijdens de
kampen en als de projecten
van Handen Wapperen.

4. Scholenacties
“Een steuntje in

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

De kinderen van de Oranje
Nassauschool in Rijnsburg
gaan dit schooljaar hun zendingsgeld sparen voor Stichting Oekroe. Daarnaast willen ze ook iets van spulletjes
aan de kinderen in de kampen geven. Er wordt nog na
gedacht over wat ze willen
geven. Heel goed idee !

Meester Vincent van basisschool De Akker in Lisse
gaat al jaren met Kamp Oekraïne mee. Zo heeft hij conten gekregen met christenen
in Dubno, die bezig zijn een
christelijke school te stichten. De school heet Premudrist” (= Wijsheid). De
kinderen van De Akker zijn

daar hard voor bezig. Er
wordt echte Oekraïense honing verkocht, er wordt een
markt gehouden en wat al
niet meer!
Zo leren kinderen heel praktisch, dat de omstandigheden niet overal zo goed zijn
als in ons land. En ze leren
iets voor een ander te doen!

5. Handen Wapperen 2018
De eerste contacten met de
ons sinds jaren bekende,
vertrouwde partners voor
een nieuw Handen Wapperen project (en) voor 2018
zijn alweer gelegd
Tijdens een geplande voorbereidingstrip van 25 November tot 1 December zullen de verschillende mogelijke projecten met hen worden
besproken. Om tot een goede uitvoering te kunnen komen worden ter plaatse de te
renoveren objecten beoordeeld op bouwkundige en

installatie technische staat.
De financiële onderbouwing
van de plannen worden door
onze Oekraïense partner na
eerste selectie van de projecten gemaakt. Daarna
volgt nog veel overleg om
tot een goede basis van uitvoering te komen. We hebben er weer veel zin in en
kijken alweer uit naar de
uitvoering van de projecten
welke de woon- en leefomstandigheden van kinderen
in Oekraïne sterk verbeteren.

Daarnaast worden tijdens de
trip in November reeds voltooide projecten bezocht. Zo
houden we de vinger aan de
pols. Kom op de infoavond
op 21 november. Daar
hoor je wat u/jij voor de
kids daar kunt doen! Krijg
je geen spijt van !

Hoe u kunt helpen?
Door geven, mee gaan en
bidden ! Alvast bedankt !

