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Прийом українців у Нюенені –  

Інформаційний бюлетень 14 
 

Будь-ласка, перешліть цього листа! 

Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені в свою поштову 

скриньку? Якщо так, надішліть електронного листа на 

oekrainers@nuenen.nl. Вкажіть «Підписка на інформаційний бюлетень» в 

темі листа. Читати інформаційні бюлетені ви можете також на нашому 

веб-сайті: www.nuenen.nl/oekrainers. 

 

Життя у центрі прийому 

Літні канікули скінчилися і у прийомному центрі. На даний момент у Vrouwkensakker 

проживає 52 переселенці з України. Більшість дорослих працюють. Для деяких дітей, 

які після канікул мали б піти до загальноосвітньої школи, поки бракує місць. Школи 

зіткнулися із великою кількістю заявок і наразі не можуть прийняти всіх дітей. Ми 

працюємо над вирішенням цього питання. 

  

Вчора українці пройшли тренінг із надання першої медичної допомоги. Під час 

навчання вони вчилися, як реагувати на ймовірні небезпечні ситуації в будівлі. Після 

цього вони разом пройшлися будівлею і відразу показали, що їхня активна участь у 

тренінгу була корисною: холодильнику, який перекривав доступ до аварійного виходу, 

одразу знайшли більш відповідне місце. Присутність перекладача на тренінгу була 

дуже доречною і приємною. 

 

Заходи 

Наступної неділі (з 13:00 до 19:00) відбудеться «афтерпаті» Proms by the Lake на пляжі 

Enode. Виступатимуть різножанрові музичні колективи: від джазових оркестрів до 

духових, й від смартлеп співаків – до рокерів. Тут також раді українцям! Lions Club 

запропонував мешканцям Vrouwkensakker споживчий ваучер на відвідання вечірки. 

 

Мешканці можуть взяти участь у недільній прогулянці 18 вересня, що відбудеться о 

13:00 під керівництвом ІВН. Прогулянка є частиною діяльності NGN200, присвяченої 

200-річчю муніципалітету Нюенен. Прогулянка стартує у Dorpsboerderij Weverkeshof за 

адресою: Jonkheer Hugo van Berckellaan 5. 

 

День Сусідів 

Мета Дня Сусідів – залучити та заохотити якомога більше людей, які живуть по 

сусідству, до знайомства та спілкування. Адже коли сусіди зустрічаються, допомагають 

один одному та товаришують – атмосфера у житлових кварталах стає значно 

приємнішою, безпечнішою та більш товариською. У 2022 році День Сусідів ми 

відзначатимемо 24 вересня. Мешканці Vrouwensakker беруть участь у підготовці до 

цього заходу. 
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Українці, які проживають у приймаючих сім’ях у Нюенені та бажають допомогти в 

організації Дня Сусідів, можуть звертатися до Міріям де Грут (Mirjam de Groot), тел.:  

06 40 65 46 31 

 

Видача посвідок на проживання призупинена 

Через нестачу сировини для виготовлення позначки достовірності на стікерах, що 

засвідчують місце проживання, доставка стікерів затримана. Тому IND наразі не може 

видавати посвідки на проживання (як стікери, так і документи O). Це означає, що з 1 

вересня українські переселенці тимчасово не матимуть змоги записатися онлайн на 

отримання посвідки на проживання. Очікується, що видачу посвідок на проживання 

буде відновлено до середини жовтня. 25 серпня українці, які на той час перебували в 

муніципальному прийомному центрі Нюенена, забрали свої посвідки. 
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