Sponsorlijst Handen Wapperen 2020
Geachte heer/mevrouw,
Voor u ziet u de lijst met sponsor objecten t.b.v. het project van Handen Wapperen van St Oekroe
Hier onder ziet u een kleine omschrijving van het project met de te sponseren onderdelen
Het project van dit jaar ligt in het westelijke deel van Oekraïne
Project

Kinderopvang in Svaytets
Svaytets is een dorp in de Teofipol Region in Westelijk Oekraïne.
Het dorp heeft 3000 inwoners en ligt in de regio waar St Oekroe al vele jaren in zowel
steden als op het platteland projecten realiseert om de leef en woon omstandigheden van
de aldaar wonende kinderen te verbeteren.
Het gebouw waar de kinder opvang in gehuisvest is gebouwd in 1960 en is dringend
aan een totaal renovatie toe. Het dak is lek, vloeren en kozijnen zijn in zeer slechte staat.
Tevens zijn de installaties zeer verouderd waardoor het binnenklimaat erg slecht is.
Stichting Oekroe gaat met 11 vrijwilligers in mei 2020 dit in uitvoering brengen.
Door deze renovatie ontstaat een gezond en leefbare omgeving waardoor deze kinderen
zich in een normale omgeving kunnen ontwikkelen en leven.
Als het gebouw gereed is is er plaats voor 70 kinderen.

Zoals u zult weten bevindt de Oekraïne zich op dit moment in een zeer moeilijke situatie
De al zeer wankele economie is vrijwel geheel tot stilstand gekomen waardoor de zwakste
in de samenleving het eerste getroffen worden, met name kinderen en ouderen.
Maakt u het (mede) mogelijk om voor deze kinderen een goede woon en leefomgeving
mogelijk te maken?

Aantal

Te sponseren onderwerpen
Kozijn
Deur
Radiator
Toiletpot
Wastafel
Kraan
m2 vloertegelwerk
m2 wandtegelwerk
Pot verf
Wandcontactdoos

Sponsor bedrag
€ 100,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,50

Totaal

Als u een keuze heeft gemaakt, met welk onderdeel u daadwerkelijk financieel meebouwt aan de
projecten, kunt u het geld overmaken naar Stichting Oekroe Rijnsburg t.a.v. Handen Wapperen.
Bankrekening: NL09RABO 0122274601
U kunt het geld natuurlijk ook geven aan een van onze mensen van Handen Wapperen.
Ook kunt u gebruik maken van onderstaande machtiging.
Kijk voor verdere informate op onze website: www.oekroe.nl
Adres: Stichting Oekroe Christinalaan 15, 2231 ZP Rijnsburg, Telnr: 071-4022787
Namens de toekomstige gebruikers hartelijk dank voor uw bijdrage.

MACHTIGING
Memostrook
Stichting Oekroe Rijnsburg
Inzenddatum:
……………………
Machtigingsbedrag:
……………………

€ ……….
Rekeningnr:
……………………………..
Naam:
………………………………
Adres:
………………………………
Postcode en Plaats:
…………………………
E-mail
………………………….

Handtekening:

Datum
…………………………
Telefoon:
……………………………

Inzenden aan: Stichting Oekroe, p/a Christinalaan 15, 2231 ZP Rijnsburg.
Bent u het niet eens met het geïncasseerde bedrag, dan heeft u het recht dit bedrag
binnen 30 werkdagen terug te boeken.

