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(19e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2021 & Handen Wapperen 2021
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2231 DM Rijnsburg / Holland
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Geachte heer/mevrouw !!
Wijzigt uw (mail)adres?
geef het even aan ons door.
ook als u wilt de Nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen of als u de Nieuwsbrief voortaan
digitaal wilt ontvangen.
Als u een gift overmaakt, wilt u dan uw postcode
en huisnummer vermelden?

Oekraïne en corona
Zoals ook in ons land en de landen om ons heen, ja
zelfs wereldwijd, heeft ook Oekraïne nog steeds met
corona te maken. Helaas. Als je Oekraïne bezoekt,
moet je of een vaccinatiebewijs of een PCR test niet
ouder dan 72 uur kunnen laten zien. Daarnaast moet je
een bewijs kunnen overleggen, dat je tegen corona
verzekerd bent via een verzekeringsmaatschappij met
een vestiging in Oekraïne. Je kunt zo’n verzekering
afsluiten voor € 3,30 voor de eerste 3 dagen en € 0,80
per volgende dag. Dat is dus te overzien. Inmiddels
zijn ook in Oekraïne de scholen weer begonnen.
Afwachten welke invloed dat op de besmettingen
heeft.

zijn
ouderdom
niet
vergeten".
De schoonzoon
van Jura (iemand
uit de kerk) heeft
zijn
zonden
beleden en geuit
verder te willen
leven met God.
Een aantal andere jongeren zijn erg enthousiast en nu
na het kamp nemen ze actief deel aan de
Bijbelstudies”. Geweldig toch! Dank aan de sponsors
en bovenal dank aan de Heer, dat we op deze manier
toch konden helpen! En zo hebben we foto’s en
verslagjes van de verschillende kampen gekregen
En nu de blik weer vooruit gericht op Kamp Oekraïne
2022!
Handen Wapperen 2021/2022
Ook dit jaar konden we helaas niet met onze
vrijwilligers in Oekraïne aan de slag vanwege corona.
Dit betekent echter niet dat we stil hebben gezeten.
Regelmatig overleg met onze Oekraïense partners. Met
name over het project in Polonne. Het is de bedoeling
dat dit op een vergelijkbare wijze gaat functioneren als
het Inspiration Centre in Shepetivka. Daar hebben
inmiddels door het Foodkeuken project, een aantal
dames (Roma) een betaalde baan!
Zodra het kan, gaan we naar Oekraïne om in Polonne
te overleggen hoe verder! Daarnaast houden we
contact met onze partners in Oekraïne t.b.v. andere
mogelijke projecten. Zo proberen we handen en voeten
te geven aan de opdracht van de Here God. “Breng het
Evangelie met Woord en Daad!”.
Uw financiële steun en gebed blijven hierbij
onontbeerlijk.

Kamp Oekraïne 2021
Zoals in de vorige Nieuwsbrief gemeld, hebben we als
Stichting Oekroe toch kunnen helpen om heel wat
kinderen door onze financiële steun, een heerlijke
vakantie te bieden. Zo hebben kinderen en jongeren uit
Lavki (dagkamp), Rivne, Dunavitsie, Svalyava en
Hlynsk een goeie vakantie met lekker eten, spellen en
aandacht gehad en niet te vergaten, van de Liefde van
Medische steun
God gehoord!
Laatst kregen we een dringend verzoek om een
Een verslag vanuit Hlynsk: “Er waren 22 jongeren
bijdrage voor een meisje met een heel nare tumor. Om
(waaronder een aantal die niet christelijk zijn) en 10
het restant van de ziekenhuiskosten en de reiskosten
man leiding/koks. Twee personen van de leiding zijn
naar Kiev te betalen, was € 600,- nodig. Gelukkig
evangelisten. De ene heeft meerdere kerken gesticht en
waren we door uw gaven in staat om aan dit verzoek te
kon de jongeren zijn weg tot God vertellen en
voldoen. En…het gaat nu goed met haar!
ervaringen van het kerkstichten. De tweede is een
Ook zo mogen we, mede door uw giften, doorgaan met
voormalig drugsverslaafde. Hij vertelde over de diepe
het werk in Zijn wijngaard!
impact van drugsgebruik, hoe het zijn leven ruïneerde.
Deze twee mannen waren echt een zegen voor het
Op naar 2022!Op DV dinsdag 23 november willen we
kamp en de getuigenissen zullen de jongeren hun hele
de informatieavond Kamp Oekraïne 2022 en Handen
leven herinneren. Het thema van het kamp was:
Wapperen 2022 houden. Hou de site in de gaten!
"Onderwijs de jongere in zijn jeugd en hij zal het in
Kamp Oekraïne 2021 en Handen Wapperen 2021: Activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend
(Uw gift is aftrekbaar)
KvK Rijnland nr. 28097322
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IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601

