Прийом українців у Нюенені – Інформаційний
бюлетень 16
Будь ласка, перешліть цей лист!
Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою поштову
скриньку? Надішліть електронний лист на адресу oekrainers@nuenen.nl. В
темі листа вкажіть «підписка на інформаційний бюлетень» у темі. Ви
також можете читати інформаційні бюлетені на нашому веб-сайті:
https://www.nuenen.nl/oekrainers.

Життя в приймальному центрі
Усі діти відвідують школу. Вони також повною мірою беруть участь у таких заходах, як
уроки танців, уроки гри на гітарі, футбол і шахи. Подібні види діяльності знайомлять і
зближують дітей. Діти можуть на деякий час забути про все і повеселитися.
Одна з дітей (Ірина Загірна) грала в шахи в
Україні. Кілька тижнів тому вона знову отримала
змогу грати. Ірина не забула про шахи і це
показала. Минулої неділі вона брала участь у
турнірі з шахів в Ейндховені, де зайняла 3 місце.

Урок дорожнього руху
Veilig Verkeer Nederland (VVN) провів із дітьми уроки дорожнього руху. Основною темою
обговорення була безпечна їзда на велосипеді, адже майже всі діти до школи їздять
велосипедами. Розглядалися основні теми: перехід дороги, вказівка напрямку,
заборона користування мобільним телефоном під час їзди на велосипеді, де
(заборонено) їздити на велосипеді, перехрестя з круговим рухом, перевага та
велосипедні фари.

Для всіх мешканців
Прогулянка з родиною чи наодинці. Усі мешканці притулку отримали безкоштовні квитки
до музею Vincentre у Нюенені.
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День сусідів
Українці, які проживають у муніципальному притулку на Vrouwkensakker, сприйняли
типово голландський феномен і додали українського відтінку. У суботу, 1 жовтня,
відзначали День сусіда. Вони запросили сусідів на чашку кави та чогось смачненького.
На території загального користування зустрічали сусідів. Кожна група (по кімнаті)
приготувала щось смачненьке. Завдяки великій кількості солодких та солоних страв
сусіди отримали уявлення про українську гостинність. Спілкування не було
проблемою. Жести рук, перекладачі англійською та українською допомагали людям
розуміти один одного.
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