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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 !

Oekraïne en corona
Het aantal geregistreerde corona besmettingen in
Oekraïne, bedraagt op dit moment 1,32 miljoen op een
bevolking van ruim 40 miljoen. Er zijn op dit moment
ruim 25.800 corona-sterfgevallen in Oekraïne..
Door gebrek aan geld, kan men maar heel weinig
vaccins kopen. De corona afdelingen liggen overvol en
de gezondheidszorg staat op instorten. Kortom, de
situatie in Oekraïne is uiterst zorgelijk. Een reden te
meer dat we als Stichting Oekroe hopen en bidden, dat
we dit jaar de kampen voor kansarme kinderen weer
kunnen houden en dat we met Handen Wapperen aan
de slag kunnen. Het is zo nodig om een lichtpuntje te
laten beleven in een zo armetierig bestaan. Bovenal om
kinderen en ouderen te laten zien, dat de Liefde van de
Here God er ook voor hen is!
Kamp Oekraïne 2021
Er hebben zich 18 personen opgegeven om mee te
gaan met Kamp Oekraïne 2021. Er kunnen er nog meer
bij hoor! Dus als je nog iemand weet!
De voorbereidingen voor Kamp Oekraïne 2021 zijn
voorzichtig van start gegaan. Werkgroepen zijn
ingedeeld. Op zich best een hele uitdaging omdat we
niet weten of we er echt naar toe kunnen.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. De kampen worden gehouden met de Nederlandse
deelnemers. Dit is de ideale situatie.
2. De kampen worden gehouden zonder de
Nederlandse deelnemers.
3. De kampen kunnen in het geheel niet doorgaan.
We gaan uit van situatie 1. Mocht dat niet kunnen
vanwege de corona situatie, dan zal Stichting Oekroe
in situatie 2 een financiële bijdrage leveren.
Ook in Oekraïne is men al voorzichtig aan het
nadenken over Kamp Oekraïne 2021!

Handen Wapperen 2021
De hele ploeg van Handen Wapperen 2020 wil
in2021 weer mee. Door corona lijkt het niet
mogelijk om in mei te gaan. Wellicht wel in
september. Met andere woorden: Als de
mogelijkheid aanwezig is, gaan we er heen! We zijn
met onze Oekraïense partners in overleg om een
project in uitvoering te nemen. Van het project van
2020 in Svaitets (opvang/school voor kleuters)
hebben we inmiddels begrepen, dat dat geen
doorgang kan vinden, vanwege weer nieuwe eisen.
We zijn in overleg over een mogelijk project in
Polonne (centraal Oekraïne). Hier zijn plannen om
een gebouw te renoveren t.b.v. opvang en
evangelisatie aan kinderen/jeugd. Ook zijn er
mogelijkheden in de buurt van Rivne en
Staroconstantiniv. Binnenkort krijgen we meer info.
We willen graag meewerken aan betere leef- en
woonomstandigheden van kinderen en jongeren in
Oekraïne. Helpt u mee? Uw financiële steun en
gebed blijven hierbij onontbeerlijk.
En verder…
Naast de kampen en Handen
Wapperen steunt Stichting
Oekroe, als de nood hoog is,
met voedselpakketten. Dat is
bijvoorbeeld gedurende deze
strenge winter in Oekraïne
gedaan! Daarnaast wordt in
individuele
gevallen
medische
ondersteuning
gefaciliteerd. U begrijpt wel,
dat ook daar geld voor nodig is. Dan is er het
Inspiration Centre in Shepetivka waar dagelijks
Roma- en straatkinderen opgevangen worden en
vaak een maaltijd krijgen. Ook wordt er Engelse les
gegeven en wordt van de Liefde van God verteld en
voor geleefd. Inmiddels is het gebouw van Centrale
Verwarming voorzien. Dit kon doordat we als
Stichting Oekroe een flinke gift ontvangen hebben.
Men gaat nu ook maaltijden bereiden om die te
verkopen. De keukenuitrusting kan door Stichting
Oekroe betaald worden door een grote gift!
Ongelofelijk hoe deuren geopend worden!
Laatst vroeg iemand: “Waarom doen jullie dit zo ver
van huis? In ons land is ook genoeg nood?”. Waarop
steevast ons antwoord is: Oekraïne is op ons pad
gebracht.
U kunt ons steunen met uw gift en uw gebed!
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