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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?

Stichting Oekroe
In 2022 is het al weer 20 jaar geleden, dat de eerste
stappen op weg naar Stichting Oekroe gezet werden.
Op 21 mei 2002 ontmoette één van ons op een
verjaardag de moeder van Corine van der Kooi. Na een
verkennend gesprek met Corine, werd besloten om in
2003 van start te gaan met Kamp Oekraïne. En zo is
het gekomen. Alle jaren mochten we met een steeds
wisselende groep vrijwilligers 3 verschillende kampen
houden. Tot en met 2019 zijn dat dus 17 x 3 = 51
kampen geweest!
En in 2007 ging voor het eerst een groep van,
inmiddels Stichting Oekroe, vrijwilligers onder de
naam Handen Wapperen, naar Oekraïne om met
Oekraïners een opknapproject uit te voeren. De
projecten van kinderopvang, weeshuis, toiletten in
scholen tot en met kinderafdeling van een ziekenhuis.
Tot en met 2019 zijn dat dus 13 jaren waarin op ruim
20 projecten gedaan werden. In een aantal jaren zijn
namelijk 2 projecten gedaan.
Daarnaast zijn heel wat kinderen en jongeren met
medische problemen geholpen met behandelingen en
operaties. Het langst lopende medische traject is met
André uit Beregowo geweest. Hij is geboren in oktober
2003 met zware afwijkingen aan handen, armen en
benen. Bijna vanaf zijn geboorte hebben we als
Stichting Oekroe hem gesteund voor dagelijkse
fysiotherapie en vele operaties. Inmiddels is André 18
jaar en is hij met zijn moeder Natasja naar Duitsland
verhuisd, omdat daar betere kansen zijn voor een
jongen als André. Hij is overigens de eerste in
Oekraïne die met deze afwijkingen aan armen en
benen kan lopen en naar school kon gaan! We hebben
André tot en met oktober van dit jaar gesteund.
Al deze dingen konden we alleen doen door de vele

vrijwilligers die hun tijd en geld er voor gaven om
kansarmen in Oekraïne een betere toekomst te geven.
Daarnaast zijn we dankbaar voor alle steun die we van
particulieren, bedrijven, kerken en instellingen
mochten ontvangen. Maar bovenal gaat onze dank uit
naar de Here God Die ons de mogelijkheden heeft
gegeven om dit mooie werk in dat stukje van Zijn
wijngaard te doen. Dank U Heer!
Op naar 2022!
In 2020 en 2021 konden we helaas vanwege corona
niet met de Kampen en niet met Handen Wapperen
naar Oekraïne. We hebben in deze jaren gelukkig wel,
dankzij u, financiële steun kunnen verlenen aan een
aantal plaatselijke kampen in Oekraïne, zodat toch heel
wat kinderen/jongeren een fijne week gehad hebben in
hun kleurloze bestaan, waar ze op een gezonde manier
zijn bezig gehouden en bovendien van de Liefde van
de Here God gehoord hebben. Daardoor komen er heel
wat naar zondagsschool en clubs.
Ook de medische steun kon doorgang vinden.
Handen Wapperen 2022
In 2022 zijn we van plan, natuurlijk alleen als het
verantwoord is, weer naar Oekraïne te gaan met
Handen Wapperen en Kamp Oekraïne. De data worden
voor Handen Wapperen in overleg met de deelnemers
vastgesteld. Ook wordt de projectkeuze nog gemaakt.
We gaan in januari van start met de voorbereidingen.
Kamp Oekraïne 2022
Kamp Oekraïne 2022 wordt bij leven en welzijn,
gehouden van 25 juli t/m 9 augustus. We gaan dan
weer, uiteraard alleen als het verantwoord is, 3 kampen
houden in de Karpaten, West Oekraïne. Als je zelf of
wellicht iemand anders, eens een heel andere vakantie
wilt houden en daarin ook nog voor kansarme jongeren
daar, iets wil betekenen, is dit een unieke mogelijkheid.
En, je kunt er wellicht ook nog punten voor een scriptie
voor krijgen. Ben je, al is het maar een beetje, sportief
en durf je een uitdaging in het buitenland aan te gaan,
ga dan mee met Kamp Oekraïne 2022. Ruim 150
jongens en meides gingen je voor!
Je krijgt er beslist geen spijt van!
Agenda: Op DV dinsdag 30 november willen we de
informatieavond Kamp Oekraïne 2022 en Handen
Wapperen 2022 houden. Het is in De Voorhof, Vliet
NZ 36, Rijnsburg en we beginnen om 20.00 uur!

Kamp Oekraïne 2022 en Handen Wapperen 2022: Activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg
Stichting Oekroe is als ANBI erkend
(Uw gift is aftrekbaar)
KvK Rijnland nr. 28097322
IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869
IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601

