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(18e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2020 & Handen Wapperen 2020
Christinalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
Tel.071-4022787/06-53714712
Internet: www.oekroe.nl
E-mail: info@oekroe.nl

Geachte heer/mevrouw!!
Als
uw
(mail)adres
wijzigt of u wilt de
Nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat het ons
weten a.u.b.!!
Verzoek: Wilt u bij het overmaken van een gift,
uw postcode en huisnummer op de bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt!

2020, alweer het 18e jaar!
Inderdaad! Alweer het 18e achtereenvolgende jaar
dat we met Stichting Oekroe dankzij de steun van
velen, op verschillende manieren iets mogen
betekenen voor met name kansarme kids in
Oekraïne! Dat mogen we met Handen Wapperen,
Kamp Oekraïne en bijzondere projecten zoals het
Inspiration Centre in Shepetivka en individuele
projecten. Als Stichting Oekroe houden we de
vinger aan de pols ook bij de projecten die we de
afgelopen jaren hebben mogen doen.
Kamp Oekraïne 2020
Na de informatieavonden in Rijnsburg, Katwijk en
Rouveen hebben we inmiddels de eerste
voorbereidingsavond gehouden. De teller van het
aantal deelnemers staat op 18 man/vrouw. Veel van
hen zijn al meerdere keren met Kamp Oekraïne van
Stichting Oekroe mee geweest. De deelnemers
konden o.a. aangeven in welk van de werkgroepjes
zij actief willen zijn. Met elkaar is afgesproken dat
iedereen er voluit voor gaat. Eigenlijk een
vanzelfsprekendheid! Toch!? Dit jaar worden de 3
kampen gehouden van DV 3 t/m 18 augustus. We
gaan naar dezelfde locaties waar we het afgelopen
jaar geweest zijn. Te weten Lavki (al weer voor het
18e jaar!), Bethanië in Klinovets en Mercy Camp in
Huta. Allemaal in TransKarpatië in West Oekraïne
tegen de Hongaarse grens. De Oekraïense kinderen
komen dit jaar uit Rivne, Dunavitsi en Hlyns’k.
Deze plaatsen liggen op zo’n 350 km van de
kampen. Kort en goed: Een nieuw kampjaar met
nieuwe uitdagingen!
Handen Wapperen 2020
Ook de Handen Wapperaars hebben inmiddels hun
eerste voorbereidingsavond gehad. De teller staat

op 12 man. Er werd verslag gedaan van het oriëntatie
bezoek aan Oekraïne in november. Daar mochten we bij
de opening van het project Handen Wapperen 2019 in
Staroconstantyniv zijn. De kinderopvang zag er pico bello
uit! Pracht project waar de mensen heel dankbaar voor
zijn! Het draaide volop! Jos Verduijn, onze
bouwdeskundige, vertelt:
Namens Stichting Oekroe ben ik vanaf het begin in 2007
betrokken bij de realisatie van de bouwprojecten van
Handen Wapperen. Om de projecten op een goede manier
te realiseren zijn er verschillende stappen nodig. Dit
betreft de beoordeling en voorbereiding van de mogelijke
projecten welke we via onze Oekraïense partner partijen
krijgen aangedragen. Daarnaast is de werkelijke
realisatie van het project met onze vrijwilligers altijd een
moment in het jaar waar ik naar uitkijk. Om voor kinderen
die in moeilijke en soms slechte woon- en
leefomstandigheden groot moeten worden, iets te mogen
betekenen is iets wat moeilijk te beschrijven of te
omschrijven is. Ook als we in het jaar daarop de oude
projecten bezoeken met onze vrijwilligers geeft dat veel
voldoening. Als je deze geweldige ervaring ook eens wilt
meemaken, meld je dan aan voor het komende project dat
uitgevoerd gaat worden van 18 t/m 29 mei. Doen!”.
Het project van Handen Wapperen 2020 ligt niet ver van
Ternopil. Een gebouwtje moet verbouwd worden, zodat
ca 70 kinderen naar de broodnodige kinderopvang
kunnen. Op de voorbereidingsavond zijn de taken
verdeeld zodat men aan de slag kan met de
voorbereidingen. Dan gaat het over o.a.: hebben we een
rolsteiger, hebben we voldoende trappen, welke
gereedschappen neem jij mee?
Noodhulp
Tijdens de voorbereidingstrip in november hebben we
geld achter gelaten voor het opknappen van een huisje
voor een zigeunergezin, moeder en 6 kids, pa overleden,
wiens huisje in brand was gestoken. Ook hebben we geld
toe gezegd voor een jongetje van 4 die kokend water over
zich heen kreeg! Heftig!
Financiën
Natuurlijk kunnen we dit alleen doen, door de gaven van
onze gevers en onder de zegen van de Here God!
Agenda
- Zaterdag 15 februari Collecte Rijnsburgse Boys –
Koninklijke HFC. Aanvang 15.00 uur
- 18 t/m 29 mei 2020, Handen Wapperen.
- 3 t/m 18 augustus 2020: Kamp Oekraïne 2020.
Wij verzorgen graag een presentatie voor u!!

Kamp Oekraïne 2020 en Handen Wapperen 2020 zijn activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend
(Dus uw gift is aftrekbaar)
KvK Rijnland nr. 28097322
IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869
IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601

