Інформаційний лист від 9 липня 2021 (19ий випуск)
«Літній табір в Україні 2021» і «Рука допомоги 2021»
Westerpark 150
2231 ZP Rijnsburg
The Netherlands
Нідерланди

витрачені таким чином! Протягом вересня ми
зустрінемося з декількома керівниками українських
таборів, щоб обговорити можливості на 2022 рік.

Тел. 071-4022787

«Рука допомоги 2020»

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 Covid 19
Кількість зареєстрованих хворих на корона вірус
неухильно зростає. В даний час в Україні налічується
понад 52 000 смертей, пов'язаних з короною. Україна
все ще є зоною високого ризику! Щоб потрапити в
Україну з-за кордону, ви повинні мати змогу показати
негативний тест ПЛР, що не
перевищує 72 годин.
Повернувшись до Нідерландів з
України, ви повинні мати змогу
надати негативний тест ПЛР, а також
перебувати в карантині 10 днів! У
поєднанні з невизначеними та
постійно мінливими нормативними
актами в Україні, а також у країнах транзиту, це
головна причина не їхати в Україну протягом 2021
року для проведення таборів та програми «Рука
допомоги 2021».
«Літній табір в Україні 2020»
Хоча ми, як волонтери, цього року не зможемо поїхати
в Україну для керування таборами разом із нашими
українськими партнерами, ми дуже раді, що наші
місцеві партнери можуть мати короткі денні та
тижневі табори у своєму районі. Діти зможуть
відпочити під час літніх шкільних канікул, які
тривають з 1 червня по 1 вересня! Вони все ще
отримуватимуть люблячу увагу, смачну їжу, щоденні
уроки Біблії та здорову релаксацію. Ми підтримуємо
місцеві табори у Глинську, Рівному, Дунавицях та
Сваляві виділяючи по 1250 євро на кожен. Ми також
надаємо 500 євро на день табору в селі Лавки, який
організували Влад та його дружина Яна. Гроші, які ми
отримали від наших спонсорів, будуть добре

Як уже згадувалося раніше, на жаль, цього року ми не
зможемо провести проект "Рука допомоги" в Україні.
Проект у Полонному, запланований на 2021 рік,
відкладено на 2022 рік. Територія навколо будівлі, яку
потрібно переобладнати під дитячий будинок для
дітей та молоді, вже очищена. Ми чекаємо на
реалістичну фінансову пропозицію бюджету, а також
чіткість щодо місцевих партнерів, які надаватимуть
співфінансування.
Нашою
політикою
місцевого
співфінансування, що не
підлягає обговоренню,
ми гарантуємо, що коли
ми будемо брати участь
у проекті реконструкції разом, він також буде
завершений. Місцевий уряд дуже захоплений
планами! На основі креслень, які ми отримуємо
заздалегідь, ми вже можемо виконати деякі попередні
роботи щодо електропроводки тощо.
Індивідуальна допомога
Фонд «Укру» часто отримує запити на фінансову
підтримку в окремих випадках. Переважно це медичні
випадки. В Україні існує загальна система страхування,
що покриває найосновніші витрати. Однак часто
стягуються додаткові витрати. Люди не можуть собі
дозволити ці витрати. Чи ми вирішимо надати
фінансову допомогу в такому випадку, залежить від
шансу на одужання. Ми вважаємо це хорошим
керівництвом, яким ми зобов'язані своїм спонсорам.
Вперед до 2022 року!
Шкода, що у нас пропав ще один рік. Але ми з новою
надією і мужністю йдемо до 2022 року з наступним
застереженням: ми живемо так як хоче того Господь!
Ми також дякуємо всім нашим відданим
прихильникам за молитви та фінансову підтримку
протягом 2021 року. Обидва типи підтримки
залишаються вкрай необхідними!
«Рука допомоги 2022»: травень - червень 2022
«Літній табір в Україні 2022»: 25 липня - 9 серпня
2022

«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

