Інформаційний лист від 23 лютого 2021 (19ий випуск)
«Літній табір в Україні 2021» і «Рука допомоги 2021»
Westerpark 150
2231 ZP Rijnsburg
The Netherlands
Нідерланди

фонд «Укру» наддасть фінансову допомогу для
проведення таборів уже без учасників з Нідерландів
у 2021!

Тел. 071-4022787

«Рука допомоги 2020»
Уся команда програми "Руки допомоги 2020" хоче
поїхати знову в Україну в 2021 році. Однак через
вірус їхати в травні здається малоймовірним.
Можливо, вдасться поїхати у вересні. Іншими
словами: як тільки випаде можливість! Ми
обговорюємо з нашими українськими партнерами
виконання проекту. Зважаючи на нові вимоги, ми
вже зрозуміли, що проект, запланований на початок
2020 року у Сватіці ( реставрація садочку та школи
для дітей), не відбудеться.
Ми обговорюємо можливий проект у Полонному
(центральна Україна). У планах відновити будівлю
для догляду за дітьми та євангелізація дітей та
молоді. Також є можливі проекти в околицях
Рівного та Старокостянтинова. Незабаром ми
отримаємо більше інформації. Ми хотіли б сприяти
покращенню умов життя дітей та молоді в Україні.
Ви допоможете? Ваша фінансова підтримка та
молитва залишаються незамінними.

Веб-сайт: www.oekroe.nl
Eлекронна пошта:
info@oekroe.nl
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!

Україна і Корона вірус
На сьогоднішній день кількість інфікованих корона
вірусом в Україні становить 1,32 мільйона при
населенні понад 40 мільйонів. На разі в Україні
зареєстровано понад 25 800 смертей спричинених
вірусом.
Через брак коштів, неможливо закупити необхідну
кількість вакцин. Палати з хворими на вірус
переповнені, а система охорони здоров'я
знаходиться на межі краху. Словом, ситуація в
Україні надзвичайно тривожна. Ще одна причина,
чому ми, фонд «Укру», сподіваємось і молимось, що
цього літа нам вдасться провести літні табори для
дітей з малозабезпечених сімей. Крім того, ми дуже
б хотіли знову повернутись до програми "Рука
допомоги". Дуже важливо допомогти українцям
відчути, що їм допомагають в такій тяжкій ситуації.
Передусім, показати дітям та батькам, що любов
Господа Бога також з ними!
«Літній табір в Україні 2020»
18 людей зареєстровано для участі в таборі Україна
2021. Ще є місце для бажаючих! Повідомте нам,
якщо знаєте когось, кого б це зацікавило!
Підготовка до табору «Україна 2021» розпочалася з
обережністю. Було створено робочі групи. Це досить
складний завдання, оскільки ми точно не знаємо, чи
справді ми можемо поїхати в Україну цього літа. Є
три можливості:
1.
Табори
проводяться
з
голландськими
учасниками. Це ідеальна ситуація.
2. Табори відбуватимуться без голландських
учасників.
3. Табори взагалі можуть не відбуватися.
В даний час ми готуємо першу ситуацію. Якщо ж це
буде не можливо через ситуацію з вірусом, тоді

Інша допомога
Окрім літніх таборів та програми "Рука допомоги",
фонд «Укру» забезпечує продовольчі пакунки, коли
є потреба, як наприклад, цієї суворої зими в Україні!
Також, ми надаємо медичну підтримку, Як ви
розумієте, на такий вид підтримки необхідні кошти.
Крім того, ми допомагаємо
центру
«Натхнення»
в
Шепетівці,
де
щодня
турбуються про дітей, що
живуть на вулиці.
Центр також пропонує уроки
англійської мови, під час цих
уроків розповідається любов
до Бога і демонструється на
практиці. Завдяки пожертвам
від фонду «Укру» будівля центру була обладнана
центральним опаленням. Завдяки цьому, центр
зможе тепер готувати їжу і на продаж. Ми також
зможемо їм допомогти закупити кухонне
обладнання.
Нещодавно хтось запитав мене: "Чому ти робиш це
так далеко від дому? У нашій країні також є люди,
яким потрібна допомога". На що наша відповідь є
незмінною: Україна випала на наш шлях.
Ви можете підтримати нас своїм внеском та своєю
молитвою!

«Рука допомоги» та «Літній табір в Україні» програми фонду «Укру» у Рейнбурзі, Нідерланди.
Діяльність фонду визнана Податковою палатою Нідерландів (пожертвування у Нідерландах підлягають оподаткуванню) – Рейнбурзька
Торгова палата № 28097322

