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Шановний підписнику!
Якщо у вас нова електронна пошта або ви більше не
бажаєте отримувати інформаційні листи, будь ласка,
повідомте нам.
Важливо: при передачі благодійних коштів,
вказуйте, будь-ласка, ваш адрес та поштовий індекс для
полегшення адміністративної процедури!
«Літній табір в Україні 2020» скасовано
Напевно, ви здивовані, що після 16 років поспіль
проведення літніх таборів, цього року усе було
скасовано. Не було того останнього тижня, коли ми
збирали всі речі для таборів. Не було того єдиний
моменту протягом усього року, коли доводиться
прокидатися о 02:00 ночі. Не було прощань на площі
Куманс (у Рейнсбурзі) і не пройшли ми тим прекрасним
маршрутом по Європі, де можна було побачити, як
сходить і заходить сонце протягом першого ж дня
подорожі.
Не
було клопотів з
ночівлею
та
проблем
на
кордоні.
Але
також і не було
дітей у літньому
таборі, а саме
вони дають нам
силу і бажання
рухатись вперед.
Щороку,
ми
покидаємо табір разом з тими прекрасними людьми,
котрих пізнали у наших серцях. Адже ви для них щось
значите, вони вас і збагачують. Всі ці різні діти, у кожного
своя історія. Усього цього не було в цьому році! На щастя,
місцеві групи, з якими ми співпрацюємо, змогли
організувати альтернативну програму. Однак я дуже
сподіваюся, що наступного літа ми зможемо знову
повернутися до діла і продовжити роботу там, де нам
довелося перервати підготовку протягом березня 2020
року! Вінсент ван Цуйлен

табори: Рівне, Дубно, Острог, Тернопіль та Шепетівка. В
Україні працюють лише аптеки та супермаркети.
Літній табір в Україні
Звичайно, ніхто не знає, якою буде ситуація з COVID-19
через вісім місяців. Ми плануємо вирушити в Україну у
понеділок 2 серпня і повернутися у вівторок 17 серпня.
Тож ми розпочнемо підготовку до проведення таборів у
гарному настрої! Українські групи, які брали б участь
влітку 2020 року, ймовірно, будуть у таборах влітку 2021
року.
«Рука допомоги 2021»
З болем у серці волонтери «Робочих рук» також не змогли
працювати над новим проектом у Святці на початку
цього року. Місцева команда планувала замінити дах до
нашого прибуття та зробити фундамент для прибудови.
Фундамент було залито, однак згідно з новими
правилами, що застосовуються до розширень, вся
будівля повинна відповідати новим вимогам. Як
результат,
початкової
частини
бюджету
було
недостатньо. Саме тому дах ще не замінено. Якщо місцева
команда
зможе
отримати
фінансування для
своєї роботи, ми
почнемо
там
працювати.
В
іншому випадку ми
маємо ще один
потенційний
проект. Все залежить від ситуації з COVID-19!
Інформаційний захід
У понеділок, 23 листопада, відбудеться наш
інформаційний вечір щодо проведення літніх таборів у
2021 та проекту «Рука допомоги 2021» в De Voorhof в
Рейнсбурзі. Є дві можливості відвідати цей вечір.
Особисто або дистанційно. Якщо ви хочете взяти участь
особисто, надішліть електронне повідомлення на
info@oekroe.nl. Якщо ви хочете взяти участь у цифровій
формі, надішліть також електронне повідомлення на
info@oekroe.nl. Ми надішлемо вам посилання, за яким ви
зможете перейти та бути присутнім на заході
дистанційно.
Фонд «Укру» радий бачити плоди своєї праці. На днях ми
отримали електронне повідомлення від жінки, яка багато
років тому відвідала один з наших літніх таборів, де її
захопило
Євангеліє.
Тепер
вона
допомагає
малозабезпеченим дітям у своєму рідному місті!

Україна та COVID-19
Інфекція
COVID-19
поширюються
в
Україні.
Найближчими днями, можливо, буде зафіксовано 10 тис.
заражень в день. Ряд областей знаходяться у червоній
зоні, наприклад, міста, з яких ми раніше набирали дітей у

«Рука допомоги» та «Літній табір в Україні» програми фонду «Укру» у Рейнбурзі, Нідерланди.
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