Інформаційний лист від 20 листопада 2022 (20ий випуск)
«Літній табір в Україні 2022» і «Рука допомоги 2022»
Cristnalaan 15
2231 ZP Rijnsburg
The Netherlands
Нідерланди
Тел. 071-4022787
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!

Фонд «Укру»
У 2022 році виповниться 20 років від створення
фонду «Укру». 21 травня 2002 року один із нас
познайомився з матір'ю Корін ван дер Кооі під час
святкування дня народження. Після зустрічі з
Корін було вирішено розпочати проведення
таборів в Україні у 2003 році. Так і сталося. За всі ці
роки ми змогли провести три різних табори з
групою волонтерів, що постійно змінювалась. До
2019 року нам вдалось провести 17 x 3 = 51 табір!
Протягом 2007 року група волонтерів програми
«Рука допомоги» вперше поїхала в Україну, щоб
разом із місцевими українськими будівельниками
здійснити
проект
реконструкції.
Проекти
різноманітні: від дитячих будинків, садочків,
туалетів у школах до дитячого відділення лікарні.
Протягом 13 років поспіль до 2019 року було
реалізовано понад 20 проектів. За кілька років було
реалізовано по два проекти.
Крім того, багато дітей та молодих людей
отримали підтримку з під час лікування та
операцій. Найтриваліший медичним проектом
стало лікування Андрія з Берегово. Він народився в
жовтні 2003 року з важкими захворюваннями рук і
ніг. Майже з самого народження ми підтримували
його щоденною фізіотерапією та багатьма
операціями. Наразі Андрію 18 років і він переїхав
до Німеччини разом зі своєю матір'ю Анастасією,
де у нього більше шансів. До речі, він перший в
Україні з цими аномаліями рук і ніг, хто може
ходити до школи! Ми підтримували Андрія до
жовтня цього року.
Ми можемо допомагати лише завдяки численним
волонтерам, які віддали свій час і гроші, щоб дати
малозабезпеченим людям в Україні краще

майбутнє. Ми також вдячні за підтримку, яку ми
отримали від окремих осіб, компаній, церков та
установ. Але найбільше ми дякуємо Господу Богу,
який дав нам можливість виконати цю прекрасну
справу в цій частині свого виноградника. Дякую
Тобі, Господи!
У 2022 році
На жаль, ми не змогли поїхати в Україну з таборами
та протягом 2020 та 2021 років через корона вірус.
Завдяки вам нам пощастило фінансово підтримати
декілька місцевих таборів в Україні. Таким чином,
багато дітей та молодих людей змогли провести
гарний тиждень і відпочити. Протягом цього тижня
вони навчались здоровому способу життя, а також
Божого слова. Як наслідок, багато з них відвідують
недільні школи та гуртки.
Медична підтримка також буде продовжуватися.

«Рука допомоги 2022»
Протягом 2022 року ми плануємо знову поїхати в
Україну з програмами «Рука допомоги» та «Літній
табір в Україні». Дати проведення проектів будуть
визначені за погодженням з учасниками. Відбір
проекту ще триває. Підготовка розпочнеться у
січні.
«Літній табір в Україні 2022»
«Літній табір в Україні 2022» триватиме з 25 липня
по 9 серпня. Ми проведемо 3 табори в Карпатах, на
Західній Україні, звичайно, за умови, що ситуація
нам дозволить. Якщо ви або, можливо, хтось інший
хочете провести зовсім інший відпочинок і хочете
допомогти, безумовно, це буде унікальною
можливістю. Можливо, ви навіть зможете отримати
бали до вашої дисертації. Якщо ви хоч трохи
спортивні і наважитесь прийняти виклик,
приєднуйся до «Літнього табору в Україні 2022»!
Понад 150 хлопців і дівчат уже випередили вас! Ви
не пошкодуєте!
Порядок денний: у вівторок, 30 листопада, ми
маємо намір провести інформаційний вечір
«Літній табір в Україні 2022» та «Рука допомоги
2022». Він відбудеться в De Voorhof, Vliet NZ 36,
Рейнсбург, і ми розпочнемо о 20:00!

«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

