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Прийом українців у Нюенені – Інформаційний бюлетень 17 

 

Будь ласка, перешліть цей лист! 

Чи хотіли б ви отримувати ці інформаційні бюлетені на свою 

поштову скриньку? Надішліть електронний лист на 

oekrainers@nuenen.nl . Згадайте «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 доступні житлові одиниці зараз використовуються. Через склад сімей не 

використовуються всі наявні ліжка. Тому деякі житлові одиниці будуть 

переплановані. Ці кімнати будуть розділені на дві менші кімнати за допомогою 

перегородки з дверима. Таким чином кожна сім’я (велика чи мала) матиме свою 

кімнату. 

Не всі сім'ї в притулку повні, оскільки багато чоловіків залишилися в Україні. 

Після кількох місяців у Нюенені возз’єдналася перша українська родина. Після 

тривалого очікування возз’єднання сім’ї для членів родини біженців означає 

радість і полегшення перш за все. Сім'я поруч із вами забезпечує душевний 

спокій і також є джерелом підтримки. 

Урок дорожнього руху 

Співробітники організації «Безпечний рух Нідерландів» (VVN) надали два 

практичні уроки для мешканців на додаток до теоретичного уроку, проведеного 

раніше. Вони перевірили, чи реалізуються на практиці знання та правила 

дорожнього руху. Відпрацьовували яскраві, реалістичні та активні дорожні 

ситуації. 

Безпечний велосипед є основою для участі в дорожньому русі, тому всі 

велосипеди також перевіряються на безпеку. 

Уроки голландської мови  

Досі неясно, як довго мешканці Vrouwkensakker залишаться в Нідерландах. А 

поки що вони намагаються якнайкраще використати це. З огляду на війну, вони 

хочуть вивчати нашу мову. Оскільки більшість жителів працюють протягом дня, 

волонтер запропонував давати уроки нідерландської мови на теріторії центру 

щосуботи вранці. Мешканці сповнені ентузіазму та мотивовані. На заняття вже 

записалися 12 дорослих. 
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Зустріч з українцями в церкві «Веселка»  

Ми запросили на службу всіх мешканців Вроукенсаккера. Це богослужіння було 

проведено для того, щоб жителі Нюенена та українці мали можливість 

зустрітися один з одним. Українка Мар'яна Головченко, професійна співачка, яка 

живе в Нідерландах, виконала кілька пісень під час служби. У храмі на екрані 

одночасно демонструвалися зображення українських (відомих) будівель і 

природи. З вівтаря українські діти заспівали гімн. Це була емоційна та вражаюча 

служба. Мешканці дуже оцінили те, що все це влаштували для них. 

Опісля була можливість разом випити кави/чаю. У розмові допомагали присутні 

перекладачі. Зі собою привезли домашні українські закуски. Церква надала 

кошти для закупівель, щоб зробити закуски. Працюючи разом, мешканці 

Вроукенсаккера поклали гроші в кошик пожертв. Який гарний жест! 

 

Живий адвент-календар 

В різних церквах Нюенена, у співпраці з групою LEV, цього року буде створено 

«Живий адвент-календар». Для кожного дня сезону Адвенту є адреса, де вранці 

чи вдень усіх чекають на чашку кави/чаю та поспілкуватися. Немає теми, 

розмови йдуть по ходу. Доступність має першочергове значення. Ласкаво 

просимо всіх. 

У суботу, 3 грудня, притулок у Вроукенсаккері буде включено в живий адвент-

календар. З 14:00 до 15:30 приймальний центр буде відкритий, щоб випити 

кави/чаю. Його мешканці хотіли б розширити свої соціальні контакти, дізнатися 

більше про голландську культуру та налагодити контакт з жителями Нюенена. 

Хелловін 

У Нідерландах все більше уваги приділяють святкуванню Хелловіну. Мешканці 

охоче знайомляться з різними святами, які ми святкуємо в Нідерландах, 

включно з вечіркою на Хелловін. У вихідні на Хелловін вони будуть викопувати 

гарбузи, прикрашати їх і влаштовувати Хелловінське полювання на солодощі з 

моторошними завданнями для дітей. 
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