Hoe kunt u ons
helpen?
Bent u aangesproken door onze doelen
en projecten dan kunt u ons altijd steunen. Dit kan op diverse manieren.
Projecten:
U kunt ons steunen door
een willekeurig project voor
ons te starten. Hierbij kunt
u onder andere denken
aan het houden van een
verkoping, sponsoracties
(sponsorloop enz.), (kerk)collecte
en donoren werven.














In goede staat verkerende kleding
Beddengoed
Textiel
Één persoons matrassen en bedden
Computers en toebehoren vanaf
type Pentium III
Medische hulpmiddelen voor zieken
en gehandicapten
Ziekenhuisbedden en matrassen
Dekens
Schoolmeubelen
Schoolbenodigdheden in de vorm
van schrijf- en kantoormaterialen
Strijkijzers
Materialen voor crèches en kleuteropvang

Giften
Ook helpt u ons door geld over te
maken of misschien wilt u ons wel
structureel steunen door een vast
bedrag over te maken. U kunt uw
bedrag storten op ons rekeningnummer: 1303.71.106. Uw gift
wordt dan direct bestemd voor onze
lopende projecten in Oekraïne.
Goederen

Stichting Help Oekraïne
Adres secretariaat:
Ommegank 9
4415 AL Oostdijk
Tel. 06 - 21 83 30 03

U kunt ons ook helpen door het
aanleveren van goederen. Voor
verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de website
www.HelpOekraine.nl. Op de achterkant van deze folder volgt een
lijst met goederen waar altijd
behoefte aan is.

B.g.g. 06 - 51 06 56 77
Email info@helpoekraine.nl
KvK nummer: 22063783
Bankrekeningnummer: 1303.71.106

www.helpoekraine.nl

Enkele projecten:
De stichting:


In Oekraïne, in het uitgestrekte gebied tussen Korosten en Ovruch,
liggen verscheidene dorpjes waarvan de bevolking eenvoudige humanitaire middelen ontvangt van de
stichting “Help Oekraïne”.



In april 1986 voltrok zich een ramp
in Tsjernobyl waardoor het gebied
zwaar getroffen is door kernstraling. Om die reden krijgt deze regio
door de regering totaal geen aandacht meer. Vandaar onze missie
om deze mensen te helpen.



Sinds 2007 brengen we ieder jaar
met vrachtwagens hulpgoederen
naar dit gebied.

Kleding
Elk jaar gaan er bestuursleden naar dit gebied
en worden de meegebrachte goederen en kleding verdeeld en uitgereikt. Dit gebeurt onder
toeziend oog van de burgemeester die alles
registreert. Kleding wordt per kilo verdeeld.

Weeshuis
De stichting geeft steun aan het weeshuis
“Geloof, Hoop en Liefde” van Olena. Dit huis
geeft onderdak aan 37 kinderen. Omdat er
steeds weer andere kinderen in het weeshuis
komen, is er grote behoefte aan kleding. Ook
speelgoed is van harte welkom.

School
Ook de schooltjes in Hosiw en Itnapil hebben onze aandacht. De slechte inboedel
is vervangen en er is internet aangelegd.

Stichting Help Oekraïne in
Oekraïne
Om de transporten eenvoudig te kunnen
organiseren en uiteraard om onze
hulp efficiënter te kunnen verlenen, hebben
we
ook
in Oekraïne
een
stichting “Help Oekraïne” opgericht. Ons
belangrijkste aanspreekpunt en houder
hiervan is Yuriy Hurynchuk. Verder bestaat deze stichting uit de burgemeester
van
Hosiv,
directrices
van
kindertehuizen, een boekhoudster en een
lerares.

