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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
Як і решта світу, Україна перебуває під прокляттям
вірусу Covid-19. Заборони на в'їзд, домашній
карантин, а деякі регіони навіть знаходяться у
червоній зоні! Школи в цих регіонах залишаються
закритими. Іноземці мають право в'їжджати в
країну лише за певних умов. Людям, які відвідали
Україну, навіть рекомендують після повернення до
Нідерландів самоізолюватись на 10 днів! Деякі
українці, з якими ми регулярно працюємо,
заразились вірусом. Деякі з них знаходяться у
лікарні. На сьогодні майже половина лікарняних
ліжок в Україні зайнята хворими на коронавірус!
«Літній табір в Україні 2020»
Як би це не було прикро, розуміємо, що скасувати
літні табори було правильним рішенням,
враховуючи ситуацію з коронавірусом в Україні.
Люди з нетерпінням чекають, коли школам
дозволять знову відкритись. Протягом декількох
років ми організовували літні табори з
християнською школою «Премудрість», що в
Дубно. Сподіваємось, ця область вийде з червоної
зони і 14 вересня діти зможуть піти до школи.
Звичайно, це буде залежати від того, як буде
розвиватися ситуація з вірусом в цьому регіоні.
Впоравшись з
розчарування
м
щодо
скасування
таборів
минулого літа,
наші
волонтери вже
сфокусувались на проведенні табору у 2021 році.
Однак навіть стосовно наступного літа проблема
залишається та ж, все буде залежати від розвитку

подій з коронавірусом! Позитивний розвиток
молодіжного руху, якому посприяв фонд «Укру»,
доводить важливість нашої роботи! Наприклад, у
таких містах як Сваляві, Острозі, Шепетівці і інших
процвітає християнська робота з молоддю. Це одна
з ключових цілей фонду Oekroe! Цього року групи
прибули б із Глинська, Рівного та Дунаєвець. Всі
троє вказали, що уже готуються до проведення
«Літній табір в Україні 2021».
«Рука допомоги 2020»
Те, що стосується таборів, стосується і проекту
“Рука допомоги 2020”, який спочатку планувався на
травень цього року. З болем у серці волонтери
також були змушені скасувати поїздку в Україну.
Планувалась реконструкція та розширення закладу
для догляду за дітьми у співпраці з нашим
місцевим партнером. Наші українські партнери вже
почали реконструювати зовнішній вигляд будівлі у
селі Святець. Вони самі профінансували цю роботу.
Поточний план полягає в тому, що волонтери
фонду «Укру» працюватимуть над інтер'єром
будівлі у травні 2021 року: електроенергія, стіни,
сантехніка тощо. Фонд «Укру» профінансує цю
частину роботи. Тож ми знаємо, до чого прагнемо,
також у фінансовому плані! Це означає, що ми
повинні зібрати приблизно 17 500 євро.
Підтримка
Разом з проведенням таборів та проекту «Руки
допомоги», фонд «Укру» також
підтримує дітей, які потребують
допомоги. Наприклад, Андрій з
Берегового.
З
моменту
його
народження, у жовтні 2003 року,
фонд «Укру» підтримує його у
проведенні
низки
медичних
процедур, які йому потрібні.
Незабаром йому знову зроблять операцію! Будь
ласка,
допоможіть
нам
молитвою
та
фінансуванням, що дозволить нам продовжувати
нашу діяльність!
У вівторок, 24 листопада, в Райнсбурзі відбудеться
інформаційний вечір, а в грудні в Рувені. Ми
сподіваємось зустрітися з вами там!

«Рука допомоги» та «Літній табір в Україні» програми фонду «Укру» у Рейнбурзі, Нідерланди.
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