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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!

Україна та COVID-19
Наразі кількість зареєстрованих хворих на коронавірус становить 2,2 мільйона при населенні понад 40
мільйонів.
На
сьогодні в Україні
зареєстровано
понад
46
500
смертей від корони.
Тим не менше, ми
готуємось
до
проведення літніх
таборів та проекту
«Рука
допомоги
2021»! Якщо ми не зможемо поїхати в Україну через
вірус, ми підтримаємо один або кілька літніх табори,
які будуть проводитися в Україні. Тоді, принаймні, ми
продовжимо проповідувати дітям Євангеліє!
«Літній табір в Україні 2021»
Голландська команда програми «Літній табір в Україні
2021» вже провела 4 підготовчі вечори. Звісно, усе
онлайн! Робочі групи також працюють над
підготовкою. Ці підготовчі події, хоча і у віртуальному
режимі (= відеоконференції), дуже корисні. Таким
чином ми підтримуємо зв’язки одне з одним. Через
невизначеність, пов’язану з короною, не можна
заперечувати, що варто прикладати зусиль, щоб
підтримувати зв’язок. Однак, коли ми думаємо про
щасливі обличчя дітей у таборах, наш ентузіазм
спалахує знову! Зараз ми знаємо, що дві із
запланованих українських груп також розпочали
підготовку. Все в межах наших можливостей, навіть
під час пандемії.
Наприкінці червня у нас буде цілий день на підготовку
табору з усіма голландськими учасниками.

«Рука допомоги 2021»
Як ми вже згадували в попередньому бюлетені, ми
також зайняті підготовкою програми «Рука допомоги
2021».
Ми
працюватимемо
Полонному,
у
містечку
в
центральній
Україні з 13 по 24
вересня.
Коли
фонд
«Укру»
підтримує
проект "Робочі руки", ми завжди просимо наших
українських партнерів також зробити фінансовий
внесок таким чином, щоб фонд «Укру» брав на себе
максимум 50% витрат, максимум 15 000 євро на
проект.
Рівень участі, а також допоміжний догляд значно
зростає, коли місцевий партнер повинен залучити
важливу частину фінансування. Фінансування фонду
«Укру» надається лише на випадок, якщо наші
волонтери можуть зробити свій внесок у роботу в
Україні самі. Це також частина угоди, яку ми укладаємо
з нашими українськими партнерами. З 2007 року це
працює дуже добре. Ми бачимо це на власні очі, коли
пізніше відвідуємо проекти!
Інші проекти
Фонд «Укру» також отримує запити на медичну
підтримку в окремих
ситуаціях. Ці прохання
завжди мають щось
стосується
дітей
чи
молоді. Ми допомагаємо
залежно
від
можливостей
та
перспектив
після
запропонованого
лікування.
Праворуч
фотографія
молодіжного
центру,
розташованого під житловим будинком в Острозі в
центральній Україні.
Найстаріший університет України знаходиться в
Острозі. Раніше ми читали тут гостьові лекції.
Протягом 3 років ми проводимо літні табори із
захопленими
молодими
людьми,
які
зараз
забезпечують біблійну освіту для багатьох молодих
людей з Острога. Фонд «Укру» зробив внесок у
оновлення цього молодіжного центру. Сюди
приходить багато молоді!

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