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(20e jaargang !)

Kamp Oekraïne 2022 & Handen Wapperen 2022
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Geachte heer/mevrouw !!
Wijzigt uw (mail)adres?
geef het aan ons door. ook
als
u wilt de Nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen of als u de Nieuwsbrief voortaan
digitaal wilt ontvangen.
Wilt u, als u bij het overmaken van een gift , uw
postcode en huisnummer vermelden?

2022
Zo rijgen de jaren zich aaneen! Weer een nieuw jaar.
Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. In ons
persoonlijk leven, ook voor Stichting Oekroe: Nieuwe
uitdagingen. Hoe geven we inhoud aan onze missie:
Kinderen/jongeren helpen. Dat doen we met de
kinderkampen en met Handen Wapperen middels de
opknapprojecten. Dit jaar hopen we, op welke wijze
dan ook, weer heel wat kinderen/jongeren blij te
maken met de kampen, waar ze goed te eten krijgen,
leuk sport en spel doen en natuurlijk van de Liefde van
de Here God horen. Daarnaast met het opknappen van
gebouwen, Handen Wapperen, leefomstandigheden
van kinderen en jongeren te verbeteren. Hoe we dit
jaar een en ander kunnen uitvoeren, hangt natuurlijk
van de omstandigheden, onder andere van corona af.
Op dit moment is Oekraïne een oranje gebied. Over
ruim 6 maanden gaan we weg met Kamp Oekraïne
2022. In die tussentijd kan er veel veranderen!
Naar Oekraïne, waarom?
Die vraag stellen mensen nogal eens aan deelnemers
aan de kampen en aan de Handen Wapperaars. Een van
de deelnemers zegt daarop het volgende:
Kampervaring
Wat gaan jullie doen in de Oekraïne? Hoe was je
kamp? Die vragen kan je verwachten van iemand die
de kampen wil sponsoren of heeft gesponsord. Ik ben
een paar keer mee geweest en die vragen heb ik dus
ook wel gekregen. Voor mijn eerste keer zal ik iets
gezegd hebben als: we gaan kinderkampen houden
voor kansarme kinderen en ze iets laten zien van wat
de Heere Jezus voor ons betekent.
Maar als je terug bent, wat zeg je dan? Ik zei dan iets
als : Ik ging om wat te brengen, maar ik heb veel

meer gekregen dan ik bracht. Dat kan je wel
vertellen, maar het gevoel valt niet over te brengen.
Dat moet je ervaren hebben. Een ervaring om nooit te
vergeten. En weet je, de kinderen van de kampen
vinden dat ook! Mooi he?!
Tot zo ver de deelnemer! Die ervaring kun jij / kunt u
ook op doen, door mee te gaan met Kamp Oekraïne of
met Handen Wapperen!
Kom naar de eerste voorbereidingsavond voor Kamp
Oekraïne 2022 op dinsdag 18 januari.
Het verplicht je nog tot niets.
Stuur een mailtje naar info@oekroe.nl,
dan hoor je van ons, hoe we deze avond gaan
uitvoeren. Of fysiek of digitaal.
Kamp Oekraïne 2022
Dit jaar staat het vertrek voor Kamp Oekraïne gepland
op maandag 25 juli. De eerste dag hebben we een
flinke rit van zo’n 1.300 km voor de boeg. We gaan
namelijk met busjes. Daarin nemen we ook heel veel
kampspullen mee. Die trip op zich is al een belevenis!
We overnachten in
Hongarije. De volgende
dag de volgende ca 500
km met daarin de grens
Hongarije/Oekraïne.
Altijd weer een beetje
spannend. Dan op naar
de kamplocaties die ca 30 tot 70 km van de grens
verwijderd liggen. Op maandag 8 augustus gaan we na
een heerlijk kamp, weer op weg naar huis. We
overnachten in Zuid Duitsland en komen dan BLEW
dinsdagavond 9 augustus om 19.30 uur weer in
Rijnsburg aan. De deelnemers uit Rouveen en
omgeving pikken we op de heenweg op bij AC
Zevenaar. Op de terugweg nemen we daar ook weer
afscheid van hen.
We zien er reikhalzend naar uit om op pad te gaan!!
Handen Wapperen 2022
Binnenkort gaan we beginnen met de voorbereidingen.
Via de site en social media houden we u op de hoogte!
Steunt u ons?
Natuurlijk kunnen we niet zonder u steun. Dat kan
financieel en minstens zo belangrijk: Met uw gebed!
Agenda: - Dinsdag 18 januari voorbereidingsavond
Kamp Oekraïne 2022.
Meld je aan via info@oekroe.nl.

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

