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Будь ласка, перешліть цей лист! 
Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову 

скриньку? Якщо так, тоді надішліть електронний лист на адресу 

oekrainers@nuenen.nl. У темі листа вкажіть «підписка на інформаційний 

бюлетень». Ви також можете читати інформаційні бюлетені на нашому 

веб-сайті: https://www.nuenen.nl/oekrainers. 

 

Життя в прийомному центрі 

Мешканці досить самостійні та спільно знаходять свій шлях у новому середовищі 
проживання. Для зміцнення загальної згуртованості минулої суботи вони разом 
влаштували барбекю. Мешканці тепер також мають можливість разом дивитися 
телевізор. Із минулого тижня у зоні загального користування висить великий телевізор. 
 
У перший тиждень серпня Saasen Group планує провести презентацію, щоб 
проінформувати мешканців про можливі небезпеки та про те, що робити в разі 
надзвичайної ситуації. Це може бути невелика чи велика пожежа або падіння зі сходів. 
Нещасний випадок може статися будь-якої миті, ніколи не знаєш, що може статися. 
 
Кооператив із живопису Atelier Nuenen запропонував мешканцям уроки малювання та 
живопису на волонтерських засадах. Зацікавлені в цьому мешканці починають 
займатися наступної середи. 
 
Також складено календар заходів, що проводяться в Нюенені у літній період. Таким 
чином мешканці знають, чим живе місто. Наприклад, у маєтку Гульберген у Нюнені 
відбуватиметься святкова подія під назвою «Квіти та сад». І всі мешканці центру 
отримали квитки на цю подію. 
 

Спеціально для дітей 

Іграшки, зібрані парафіянами приходу Heilig Kruis Nuenen, були передані минулої 

середи наймолодшим мешканцям Vrouwkesakker. 

Жителі отримали ваучер від Stichting Leergeld на смачне морозиво в кафе-морозиво. 

Протягом тижня дитячих свят із 22 по 26 серпня для дітей Нуенена та його околиць 

організовуються різноманітні розваги. Усі діти з приймального центру братимуть участь 

у тижні дитячих свят. Сподіваємося, після цього у дітей з’являться нові друзі та 

знайомства. 
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Побажання 

Велике спасибі за відгуки на наші звернення!  У нас в центрі ще є дорослі без 

велосипеда, тому велосипеди все ще вітаються. Якщо у вас є велосипед, який без діла 

припадає пилом, і ви хочете подарувати його одному з біженців, надішліть електронний 

лист із зображенням велосипеда на адресу oekrainers@nuenen.nl. 

 

Бажаєте допомогти? 
Чи хотіли б ви стати волонтером, щоб допомагати 

українським біженцям та сприяти їх освоєнню в 

Нюенені? Зареєструйтесь у Волонтерському центрі 

групи LEV за телефоном 040 283 16 75. З вами зв’яжеться хтось від імені групи LEV, 

щоб обговорити ваші бажання та можливості.  
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