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Situatie Oekraïne
Eigenlijk zijn er weinig veranderingen te melden. Het
aantal doden in het conflict in het oosten, is inmiddels
opgelopen tot boven de 10.000. Meer dan 1,5 miljoen
mensen zijn het onrustige oosten ontvlucht naar een
ander deel van Oekraïne. Dat brengt voor heel
Oekraïne behoorlijk wat spanningen met zich mee. Er
is
een
positieve
ontwikkeling
in
de
corruptiebestrijding te melden. Pogingen tot
omkoping bij de grenzen heeft meer dan 1.000
aangiftes van de douane bij de Nationale Politie
opgeleverd! De voedselprijzen blijven maar stijgen
bij gelijkblijvende salarissen en pensioenen. Kortom,
de Oekraïners leven nog steeds in heel moeilijke
omstandigheden.
Handen Wapperen 2018
Eind november 2017 is een bezoek gebracht aan
Oekraïne, waarbij oa de projecten van Handen
Wapperen 2017 bezocht zijn. Beide projecten lagen
er goed bij en voor het eind van 2017 zijn ze
voltooid! Ook zijn een paar mogelijk projecten voor
Handen Wapperen 2018 bezocht. Ook dit jaar kunnen
de Handen Wapperaars weer op 2 projecten, samen
met Oekraïners aan de slag. Het uitgangspunt bij de
projecten van Stichting Oekroe is, dat Stichting
Oekroe een deel van de verbouwkosten betaalt, en de
Oekraïense partner het resterende deel. Daarnaast
worden de exploitatiekosten (jaarlijkse kosten) door
Oekraïense partner gedekt. De beide projecten van
2018 liggen in midden Oekraïne.
Data Handen Wapperen 2018: 16 t/m 27 april.
Inmiddels hebben zich 12 deelnemers aangemeld om
mee te gaan met Handen Wapperen 2018! Een mooi
aantal, maar er is plek voor nog meer mensen! De
voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Kamp Oekraïne 2018
Ook dit jaar komen de meest kansarme kinderen uit
verschillende plaatsen in midden Oekraïne. Een groep
uit Hlyns’k komt dit jaar voor het derde en laatste
jaar. Een groep uit Ostroh voor het tweede jaar en een
groep uit Rivne voor het eerste jaar. Door de kampen
wordt er een boost gegeven aan het jeugdwerk van de
kerken in die plaatsen! Geweldig om te zien dat ook
dit werk gezegend wordt! Daar zijn we heel dankbaar
voor. Inmiddels hebben zich voor Kamp Oekraïne
2018
23
deelnemers
aangemeld. Daarnaast zijn er
nog een paar aan het
nadenken of ze mee gaan.
Mee gaan is natuurlijk in de
eerste plaats belangrijk voor
de kids daar, die vaak in
deplorabele omstandigheden leven. In de kampen zijn
ze even los van hun dagelijkse misère, krijgen ze
goed te eten, volop aandacht en natuurlijk verhalen uit
de Bijbel en veel sport en spel. Op donderdag 18
januari in De Poolster in Katwijk hebben we de
eerste voorbereidingsavond. Overigens, er kunnen
nog deelnemers bij. Echt een onvergetelijke ervaring!
Dus, als je nog twijfelt om mee te gaan, kom naar die
voorbereidingsavond! Data Kampen: 30-7 /14-8.
Medische steun
Ook in 2017 hebben we als Stichting Oekroe, weer in
een aantal situaties met medische problemen kunnen
helpen, waardoor de toekomst van de betreffende
kinderen (en hun ouder (s)) er een stuk rooskleuriger
uitziet !
Financiële steun
In 2017 oa in Ostroh geld beschikbaar gesteld om een
onderkomen voor de jeugd op te knappen, zodat ze
elkaar op een goeie manier kunnen ontmoeten. Ze
kunnen daar tafeltennissen, spellen, chillen ! We
hebben het onderkomen gezien, het ziet er super uit!
Daarnaast is € 5.000,- toegezegd om de
verwarmingsbuizen van een praktijkschool in Koretz
(800 leerlingen van 14 tot 18 jaar) te vervangen. Dat
gaat dit jaar gebeuren.
U kunt ons steunen met geld en natuurlijk gebed!
Agenda
24 februari: Collecteren bij Katwijk – FC Lisse
3 maart: Collecteren Quick Boys – ASWH
4 – 6 mei: Startweekend Kamp Oekraïne 2018
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