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(18e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2020 & Handen Wapperen 2020
Westerpark 150
2231 DM 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. !!
Dringend verzoek: Wilt u bij het overmaken van
een gift, uw postcode en huisnummer op de
bankoverschrijving vermelden? Alvast bedankt !

Situatie Oekraïne
Oekraïne is evenals zo’n beetje de rest van de wereld,
in de ban van het Covid-19 virus. Inreisverboden,
thuisquarantaine enz. In een aantal regio’s geldt zelfs
code rood! Daar blijven de scholen dicht.
Buitenlanders
mogen
alleen
in
bepaalde
omstandigheden het land in. Mensen die naar
Oekraïne geweest zijn, wordt zelfs in ons land
aangeraden 10 dagen in thuisquarantaine te gaan!
Ook een aantal van de mensen waar wij regelmatig
mee samenwerken, zijn besmet met het coronavirus.
Een aantal van hen liggen in het ziekenhuis. Bijna de
helft van de ziekenhuisbedden in Oekraïne worden
op dit moment ingenomen door coronapatiënten!
Kamp Oekraïne 2020
Tegen de achtergrond van de hier boven genoemde
corona-situatie in Oekraïne, is het alleen maar een
goed besluit geweest, hoe jammer het ook gevonden
werd, Kamp Oekraïne 2020 niet door te laten gaan.
Vol spanning wordt uitgekeken naar wanneer de
scholen weer open mogen. In Dubno, waar we een
aantal jaren kampen mee gehad hebben, en we
betrokken zijn bij de christelijke school Premudrist,
wordt hopelijk de rode zone opgeheven en kunnen
de kinderen op 14 september naar school.
Als corona tenminste geen roet in het eten gooit! De
deelnemers aan Kamp Oekraïne 2020 richten, na het
verwerken van de teleurstelling van het niet doorgaan
van Kamp
Oekraïne, de
blik al weer
op
Kamp
Oekraïne
2021.
Overigens is
het maar de

vraag hoe de situatie rond het virus zich zal
ontwikkelen! Het belang van Kamp Oekraïne door de
jaren heen, wordt nog steeds bewezen door de
positieven ontwikkelingen voor de jeugd in de
plaatsen die mee geweest zijn met Kamp Oekraïne
van Stichting Oekroe! Zo is bijvoorbeeld in
Svalyava, in Ostroh, in Shepetivka enz. het christelijk
jeugdwerk tot geweldige bloei gekomen. En dat is
een van de doelstellingen van Stichting Oekroe! Dit
jaar zouden groepen uit Hlynsk, Rivne en Dunavitsie
komen. Zij hebben bijna alle 3 al aangegeven, dat zij
zich richten op Kamp Oekraïne 2021.
Handen Wapperen 2020
Wat geldt voor de kampen, gold ook al voor de Handen
Wapperaars in mei van dit jaar. Ook zij hebben, met
pijn, in het hart moeten besluiten om dit jaar niet naar
Oekraïne te gaan om daar samen met Oekraïners een
gebouw op te knappen en uit te breiden voor
kinderopvang. Onze Oekraïense partners zijn al wel
begonnen met het opknappen van de buitenkant van
het gebouw in
Svaitets. Zij
bekostigen dit
uit hun eigen
budget. Zoals
het er nu naar
uit ziet, zullen
de
Handen
Wapperaars
van Stichting Oekroe in mei aan de slag gaan met de
binnenkant van het gebouw. Elektriciteit, wanden,
sanitair enz. Stichting Oekroe zorgt voor de
financiering hier van. We weten dus waar we voor aan
de slag moeten! Ook financieel! Dat betekent dat we
met elkaar voor zo’n € 17.500,- zullen moeten zorgen.
Ondersteuning
Naast Kamp Oekraïne en Handen Wapperen,
ondersteunt Stichting Oekroe kinderen in nood. Bij
voorbeeld Andre in Beregowo. Sinds zijn geboorte,
oktober 2003, ondersteunt Stichting Oekroe hem voor
de vele medische behandelingen. Binnenkort wordt hij
weer geopereerd! En Helpt u ons met
gebed en financiën, zo dat we
kunnen blijven helpen??
Op DV dinsdag 24 november
infoavond
Rijnsburg!
En
in
december in Rouveen. Wij hopen u
te ontmoeten!
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