Nieuwsbrief 3 19 mei 2021

(19e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2021 & Handen Wapperen 2021
Westerpark 150
2231 DM Rijnsburg / Holland
Tel. 071-4022787/06-53714712

Eind juni hebben we een voorbereidingszaterdag met
de deelnemers aan Kamp Oekraïne 2021.

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 !

Oekraïne en corona
Het aantal geregistreerde corona besmettingen in
Oekraïne, bedraagt op dit moment 2,2 miljoen op een
bevolking van ruim 40 miljoen. Er zijn op dit moment
ruim 46.500 corona-sterfgevallen in Oekraïne..
Desondanks voor ons reden om ons toch voor te
bereiden op Kamp Oekraïne 2021 en Handen
Wapperen 2021!
Mochten we er
zelf
vanwege
corona niet heen
kunnen, dan zullen
we in elk geval een
of
meerdere
kampen die toch in
Oekraïne
gehouden
gaan
worden, financieel steunen. Dan gaat in elk geval ook
de verkondiging van het Evangelie aan de kinderen
door in een heerlijke vakantietijd!
Kamp Oekraïne 2021
Inmiddels hebben we als team van Kamp Oekraïne
2021 al weer 4 voorbereidingsavonden gehouden.
Uiteraard digitaal! De werkgroepjes zijn inmiddels,
ook digitaal, aan de slag met de voorbereidingen. Die
voorbereidingsavonden, al zijn ze digitaal, zijn toch
een uitkomst. Zo houden we de onderlinge band in
stand. Hoewel niet te ontkennen valt, dat door de
onzekerheden veroorzaakt door corona, het vuur soms
een beetje opgerakeld moet worden. Maar, denken we
dan weer even aan de blije kindergezichtjes in de
kampen, dan gaat het vuur van het enthousiasme weer
branden, hoor! Van 2 van de beoogde Oekraïense
groepen weten we inmiddels dat ook zij met de
voorbereidingen gestart zijn. Uiteraard, alles binnen de
mogelijkheden die er in dit coronatijdperk zijn.

Handen Wapperen 2021
In de vorige
Nieuwsbrief
werd gemeld, dat
we bezig zijn
met
de
voorbereidingen
voor
Handen
Wapperen 2021.
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we van 13 t/m 24
september aan de slag in Polonne in midden Oekraïne.
Als we als Stichting Oekroe een verbouwproject met
Handen Wapperen ondersteunen, vragen we van onze
Oekraïense partners altijd een zodanige financiële
bijdrage dat Stichting Oekroe maximaal 50% van de
kosten voor haar rekening neemt met een maximum
van € 15.000,- per project. Door dat men zelf ook voor
een belangrijk deel van het geld moet zorgen, verhoogt
dat de betrokkenheid en de nazorg aan het project.
Overigens wordt het geld van Stichting Oekroe alleen
betaald, als we er zelf met onze vrijwilligers heen
kunnen om mee te werken. Dat is ook een onderdeel
van de afspraken die we met de Oekraïense partners
maken. Sinds 2007 werkt dat uitstekend. Dat zien we,
als we de projecten later weer bezoeken!
Daarnaast…
Ontvangt Stichting Oekroe verzoeken voor medische
ondersteuning in individuele situaties, die dan altijd
iets met kinderen of jongeren te doen hebben. En
afhankelijk van de
mogelijkheden
en
vooruitzichten na zo’n
behandeling, helpen we.
De foto hiernaast is van
een jeugdhonk onder
een appartementengebouw in Ostroh in
midden Oekraïne. In Ostroh is de oudste universiteit
van Oekraïne gevestigd. We hebben daar al eens
gastlessen gegeven. Een groep enthousiaste jongeren,
waar we ook 3 jaar kampen mee hebben gedraaid, geeft
hier verantwoorde ontspanning en Bijbelonderwijs aan
heel veel jongeren uit Ostroh.
Als Oekroe hebben we de verbouw van dit jeugdhonk
mede mogelijk gemaakt. Er komen heel veel jongeren!
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