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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!

Ситуація в Україні
Світ все більше і більше нагадує село. Корона вірус
це довів. Кожна країна з ним бориться, у тому числі
й Україна. Схоже, вірус став поширюватися тут
трохи пізніше, ніж усюди. Влада побоюється
значного зростання спалаху, частково через
повернення багатьох українців, які працювали за
кордоном. Було введено карантин, як і інші заходи,
такі
як:
обмеження
кількості
людей
у
громадському транспорті, користування масками,
триматися у відстані 1,5 м від інших тощо. Та
вочевидь, не всі люди бачать необхідність у цих
заходах. Крім того, в Україні дуже сухо: минула
зима була теплішою, ніж зазвичай, і опадів майже
немає. Річки мають найнижчий рівень за 100 років!
Це не найкраща ситуація особливо для сільського
господарства, що є ключовим для економіки
України.
«Рука допомоги 2020»
Корона вірус також вплинув на проект «Рука
допомоги 2020». Поїздка в Україну, запланувала на
травень, уже не можлива. План полягав у тому, щоб
разом
з
нашим
українським
партнером
відремонтувати дитячий садок (с. Сватець).
Авіакомпанія скасувала рейси, якими мала
подорожувати команди. Ми розглядали різні
альтернативи. Однак разом з нашим українським
партнером ми дійшли висновку, що наполягати на
здійсненні проекту за нинішніх обставин буде не
доречно. Ми все ще обговорюємо, як вирішити
ситуацію. Варіант, який ми обговорювали, - це
перенести весь проект на наступний рік. Тоді ми
сподіваємось, що зможемо реалізувати цей проект
відповідно до початкових принципів. Ми будемо

постійно інформувати вас через інформаційні
листи про всі події, що стосуються проекту.
В Україні доволі слабка економіка, а також система
охорони здоров’я. Тому, санітарна криза має
великий вплив. Відсутність соціального захисту
ставить під загрозу будь-яку роботу. У такі часи
наша допомога та наша молитва важливіші, ніж
будь-коли.
«Літній табір в Україні 2020»
Проведення табору заплановано на період з 3 по 18
серпня. Однак через санітарну кризу проведення
табору також під сумнівом! Безпека та здоров'я
учасників, як тут, так і там, мають першорядне
значення. Однак, ми продовжимо підготовку. Для
20 голландських учасників ми проведемо свого
роду
«цифрове»
відкриття
(тобто
через
відеоконференцію). Попри все, українські діти з
нетерпінням чекають на літні табори. Часто ці діти
живуть у складних умовах, які ще більше
загострилися з появою вірусу, оскільки багато
батьків втратили роботу. Система соціального
забезпечення не така розвинена як в нашій країні
(тобто в Нідерландах). Українське та голландське
керівництво хотіли б продовжувати табори. Однак
їх проведення повинне бути безпечним і надійним.
Близько 1 червня ми, мабуть, вирішимо, чи будемо
проводити літні табори у 2020 році!
Нагальна допомога
Ситуація багатьох дітей в Україні наразі далека від
ідеалу. Фонд «Укру» пожертвував 750 євро для
центру «Натхнення» в Шепетівці на придбання
продуктів харчування для малозабезпечених сімей.
Ми обов’язково будемо продовжувати відповідати
на інші подібні запити! Це просто крапля в океані.
Однак коли ти стоїш під цією краплею, це має
значення ...
Фінансова підтримка
Звичайно, ми можемо це зробити лише завдяки
вашим пожертвам та благословенню Господа!
Програма
3 - 18 серпня: «Літній табір в Україні 2020»
Ми з радістю зробимо для вас презентацію!
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