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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. !!
Ook wanneer u de Nieuwsbrief voortaan digitaal
wilt ontvangen.
Dringend verzoek: Wilt u bij het overmaken van
een gift, uw postcode en huisnummer op de
bankoverschrijving vermelden?

Oekraïne en corona
Het aantal geregistreerde corona besmettingen loopt
gestaag op. Er zijn op dit moment ruim 52.000 coronasterfgevallen te betreuren in Oekraïne. Nog steeds is
Oekraïne een hoog risicogebied wat corona betreft!
Om toegang te krijgen tot Oekraïne, moet je een
maximaal 72 uur oude negatieve PCR test kunnen
overleggen. In Oekraïne kun je tot nu toe, geen PCR
test laten doen.
Wanneer je naar Nederland
terugkomt uit Oekraïne, moet je
een negatieve PCR test kunnen
overleggen en hier 10 dagen in
thuis
quarantaine
gaan!
Vorenstaande gevoegd bij de
onzekere en telkens wijzigende
voorschriften in Oekraïne en de
doorreislanden, is voor ons mede
een reden, hoe jammer we het ook vinden, om in 2021
niet naar Oekraïne te gaan voor Kamp Oekraïne 2021
en Handen Wapperen 2021.
Kamp Oekraïne 2021
Ondanks dat wij als vrijwilligers, dit jaar niet naar
Oekraïne kunnen om de kampen met onze Oekraïense
partners te doen, zijn we wel heel blij dat onze
partners, toch eenvoudige dagkampen of weekkampen
bij hun in de buurt kunnen houden. Dan zijn de
kinderen toch even uit de sleur van alle dag tijdens een
zomervakantie die van 1 juni tot 1 september duurt!
Toch die liefdevolle aandacht, goed eten en dagelijks
Bijbellessen en gezonde ontspanning. Wij
ondersteunen die kampen in Hlynsk, Rivne,
Dunavitsie en Svalyava met € 1.250,- elk. Een
dagkamp in het plaatsje Lavki, dat Vlaad en zijn vrouw

Jana organiseren, steunen we met € 500,- . Zo wordt
het geld dat we ontvangen goed besteed!
In september komen we met een aantal deelnemers bij
elkaar om de mogelijkheden voor 2022 te bespreken.
Handen Wapperen 2021
Zoals eerder vermeld, kunnen we dit jaar helaas ook
niet met Handen Wapperen aan de slag in Oekraïne.
Het project in Polonne dat voor 2021 op het
programma stond, is doorgeschoven naar 2022. Het
terrein rondom het gebouw in Polonne dat verbouwd
gaat worden tot opvang voor kinderen en jongeren, is
al opgeruimd. Het wachten is op een reële financiële
begroting en de duidelijkheid in wie de medefinanciers
zullen zijn .
We willen altijd
zeker weten dat een
opknapproject waar
we samen aan
beginnen,
ook
afgemaakt
kan
worden.
De
plaatselijke overheid is zeer enthousiast over de
plannen! Aan de hand van de tekeningen die we
ontvangen kunnen we alvast voorwerk doen mbt
elektrische leidingen enz.
Individuele steun
Regelmatig krijgen we als Stichting Oekroe verzoeken
om financiële steun in individuele situaties. Meestal
zijn dit medische zaken. Oekraïne kent een
basisverzekering voor de meest basale kosten. Maar
het gebeurt regelmatig dat er extra kosten in rekening
gebracht worden die de mensen zelf niet kunnen
betalen. Of we in zo’n geval financiële hulp geven
hangt af van hoe groot de kans op herstel is. Dit hoort
in onze beleving bij goed rentmeesterschap tegenover
onze sponsors.
Op naar 2022!
Heel jammer dat we weer een ‘sabbatical’ jaar hebben.
Maar het is niet anders. Met frisse moed en
verwachting gaan we richting 2022. Dit alles onder het
zgn Jacobitisch voorbehoud: Zo de Here het wil en wij
leven! Maar niet nadat we al onze trouwe supporters
heel hartelijk bedankt hebben voor uw gebed en de
financiële steun in 2021. En de steun in allebei deze
vormen blijft heel hard nodig!
Handen Wapperen 2022: In mei/juni 2022
Kamp Oekraïne 2022: DV 25 juli t/m 9 augustus
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