Nieuwsbrief 1 18 november 2020

(19e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2021 & Handen Wapperen 2021
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 !

Geen Kamp Oekraïne 2020!
Je staat toch wel even raar te kijken wanneer je na 16
opeenvolgende jaren geen kinderkampen kunt doen.
Niet die laatste week van het inpakken van alle spullen
voor de kampen, niet dat enige moment in het jaar dat
je om 02:00 uur je bed uitgaat. Geen afscheid op het
Koomans plein
en niet die
prachtige route
dwars
door
Europa waarbij
je op de eerste
dag de zon
zowel op ziet
gaan als onder
ziet gaan. Geen
overnachting en geen gedoe aan de grens. Maar ook
geen kinderen op het kamp en leiding om het kamp
mee te draaien. En dat is waar je toch voor gaat! Want
het is ieder jaar weer bijzonder dat je een groep
mensen bij het afscheid in je hart gesloten hebt. Dat je
iets mag betekenen voor de mensen daar en dat je zelf
verrijkt mag terugkeren.
Al die verschillende kinderen met elk hun eigen
verhaal, dat heb ik dit jaar wel gemist! Gelukkig dat de
groepen waarmee we samenwerken lokaal het een en
ander hebben kunnen organiseren. Maar ik hoop vurig
dat we in 2021 weer fris aan de start kunnen staan en
een vervolg kunnen geven waar we in maart 2020
moesten onderbreken! Vincent van Zuijlen
Oekraïne en corona
De coronabesmettingen lijken in Oekraïne aan een
inhaalrace bezig. Een dezer dagen zal waarschijnlijk
de grens van 10.000 besmettingen bereikt worden. Een
aantal gebieden kennen code rood zoals de steden waar
we korter of iets langer geleden kampen mee gehouden

hebben: Rivne, Dubno, Ostroh, Ternopil en
Shepetivka. In Oekraïne ziojn alleen apotheken en
supermarkten open.
Kamp Oekraïne 2021
Natuurlijk weet niemand hoe de corona-situatie over
8 maanden is. We zijn van plan op DV maandag 2
augustus te vetrekken en op dinsdag 17 augustus weer
terug te keren. We gaan dus vol goede moed van start
met de voorbereidingen voor Kamp Oekraïne 2021!
De Oekraïense groepen die in 2020 mee zouden doen,
komen waarschijnlijk in 2021.
Handen Wapperen 2021
Ook de Handen Wapperaars konden, met pijn in het
hart, dit jaar niet aan de slag in Svaitets, het nieuwe
project. Men zou voor onze komst het dak vervangen
en de fundering voor de uitbreiding maken. De
fundering ligt er inmiddels, maar volgens nieuwe
regels moet bij vergroting van het gebouw, het hele
gebouw aan de
nieuwe eisen
voldoen.
Daardoor was
hun
budget
niet toereikend
en vandaar dat
het dak ook
nog
niet
vervangen is. Mocht men de financiering voor hun
werkzaamheden alsnog voor elkaar krijgen, gaan we
daar aan de slag en zo niet, dan hebben we een ander
mogelijk project. Afhankelijk van coronasituatie!
Informatieavond 23 november!
Op DV maandag 23 november houden we in De
Voorhof, Vliet NZ 36 in Rijnsburg, onze
informatieavond voor Kamp Oekraïne 2021 en Handen
Wapperen 2021. Er zijn 2 mogelijkheden om deze
avond bij te wonen. Fysiek en digitaal. Wil je er fysiek
bij zijn, dan graag even een mailtje naar
info@oekroe.nl. Wil je er digitaal bij zijn, ook dan
graag een mailtje naar info@oekroe.nl. Wij sturen u
dan een link, waardoor u/jij er digitaal bij kan zijn.
Wij als Stichting Oekroe zijn enorm dankbaar, dat we
vruchten op ons werk zien. Laatst weer een mailtje van
een dame die jaren geleden in onze kampen was, daar
gegrepen is door het Evangelie, en nu kansarme
kinderen helpt in haar eigen woonplaats!

Kamp Oekraïne 2021 en Handen Wapperen 2021 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

