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Шановний підписнику!
Якщо у вас нова електронна пошта або ви більше не
бажаєте отримувати інформаційні листи, будь ласка,
повідомте нам.
Важливо: при передачі благодійних коштів,
вказуйте, будь-ласка, ваш адрес та поштовий індекс для
полегшення адміністративної процедури!

2020: ось уже 18 років!
Це вірно! Завдяки допомозі та підтримці багатьох
людей ось уже 18 років поспіль фонд «Укру» працює
в Україні, зокрема для дітей з неблагополучних
сімей завдяки проектам «Рука допомоги», «Літній
табір в Україні» та спеціальних проектів, таких як
центр «Натхнення» у місті Шепетівка, а також інших
окремих проектів. Фонд «Укру» також слідкує за
розвитком проектів, які нам вдалось втілити в
життя протягом багатьох років.
«Літній табір в Україні 2020»
Після проведення інформаційних вечорів у
Райнсбурзі, Катвейку та Рувені у нас відбувся
перший підготовчий вечір. Кількість учасників
наразі становить 18 чоловік. Багато з них
приєдналися до проекту протягом попередніх
років. Учасникам було запропоновано вказати свої
переваги щодо робочих груп, до яких вони хотіли би
приєднатися. Цього року три літні табори пройдуть
з 3-го по 18 серпня. Табори проводитимуться у тих
ж місцях, що і минулого року, а саме у Лавки (вже 18й рік поспіль), «Віфанія» в Клиновцях та табір
«Милосердя» в Гуті. Усі локації табору розташовані
у Закарпатті у Західній Україні поблизу угорського
кордону. Цього літа українські діти приїдуть із
Рівного, Дунаївців та Глинська, що в близько 350 км
від літніх таборів. Підсумовуючи: новий рік для
проведення табору та нові виклики!

Старокостянтинові. Дитячий садочок видався
просто чудовим! Це був дуже гарний проект, за який
люди дуже вдячні!
Джос Вердюйн, наш експерт з будівництва, ділиться
своїм досвідом: «Від імені фонду «Укру» я беру участь
у реалізації проектів реконструкції з початку 2007
року. Для того, щоб успішно втілити проект у
життя, необхідно пройти декілька етапів, Перший
етап: оцінка та відбір можливих проектів, яку ми
проводимо з допомогою наших українських
партнерів. Далі слідує власне реалізація проекту з
нашими волонтерами - момент, на який я очікую
найбільше. Допомогти дітям, яким доводиться
рости у скруті, а іноді у таких неблагополучних
умовах, що важко й уявити чи описати, ось що
спонукає нас до роботи. Якщо ви також хочете
разом з нами здобути цей прекрасний досвід,
підпишіться на майбутній проект, який буде
проводитись з 18-го по 29-е травня. Зробіть це!»
Проект «Рука допомоги 2020» проводитиметься
недалеко від міста Тернопіль. Невелику будівлю
потрібно реконструювати, щоб близько 70 дітей
могли ходити у садочок. Під час підготовчого вечора
ми розподілили завдання, аби розпочати
підготовку. Серед інших питань були наступні: чи є
у нас необхідне риштування, достатня кількість
сходів, які інструменти брати з собою?
Нагальна допомога
Під час підготовчої поїздки у листопаді ми надали
фінансову допомогу на ремонт будинку для сім’ї
циган, вдови з 6 дітьми, будинок яких підпалили. Ми
також пообіцяли гроші 4-річному хлопчику з
глибокими опіками тіла.
Фінансова підтримка
Усе, що ми робимо можливе завдяки пожертвам та
Божому благословенню!
Події
• Субота, 15 лютого - збір коштів на футбольному
матчі Rijnsburgse Boys - Royal HFC, початок о 15:00
• 18 - 29 травня 2020 - проект «Рука допомоги 2020»
• 3 - 18 серпня 2020: «Літній табір в Україні 2020»
Ми з радістю зробимо для вас презентацію!

«Рука допомоги 2020»
Команда проекту «Рука допомоги 2020» також
провела свій перший підготовчий вечір. Кількість
учасників становить 12 чоловік. На вечері ми
обговорили підготовчу поїздку в Україну, що
відбулась у жовтні. Нам пощастило побувати на
відкритті проекту «Робочі руки 2019» у
«Рука допомоги» та «Літній табір в Україні» програми фонду «Укру» у Рейнбурзі, Нідерланди.
Діяльність фонду визнана Податковою палатою Нідерландів (пожертвування у Нідерландах підлягають оподаткуванню) – Рейнбурзька
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