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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 приймальному центрі
Ніхто не знає, скільки триватиме війна між Україною та Росією. Мешканці
приймального центру перебувають у стані невизначеності, але намагаються не
падати духом та знаходити приємні та корисні моменти у повсякденному житті.
Українці вдячні Нідерландам за те, що дали притулок їм під час війни. Вони
відчувають гостинність та хочуть дізнатися більше про нідерландськіі традиції.
Хеллоуїн
У Нідерландах дуже популярне святкування Хеллоуїна. Мешканці центру
вперше відсвяткували Хеллоуїн у Нідерландах. Дітей розфарбували під страшні
привиди. Увечері всі переодяглися у своїх улюблених примар, і вечірка
почалася. І діти, і дорослі чудово провели час.

День Святого Миколая
5 грудня майже всі Нідерланди святкують День Святого Миколая. Ми теж
отримали листа від Святого Миколая!
Святий Миколай хоче відвідати мешканців притулку на вихідних 26/27
листопада. Вони дуже чекають, хочуть відчути і побачити, як ми тут святкуємо
День Святого Миколая.
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Але чи ви знаєте, що Святий Миколай приходить і в Україну? Мало хто про це
знає, але цей добрий святий, Святий Миколай, приходить в Україну 6 або 19
грудня за православним юліанським календарем.
Діти розігрують у школі вистави та розповідають історії про Миколая, а «Святий
Миколай» відвідує місцеві церкви, і діти отримують подарунки. Одягненого, як
візантійський єпископ, доброго святого часто супроводжують ангели (а не
помічники, як у нас в Нідерландах).
Побажання
Після Дня Святого Миколая Різдво не за горами, і більшість людей починає
готуватися до Різдва. Ми хочемо зробити наш центр затишним для мешканців,
поставимо ялинку у загальній кімнаті. Зараз ми шукаємо новорічні прикраси для
ялинки, такі як, вогники, гірлянди та кульки. Якщо у вас вдома є речі, які ви
хотіли б пожертвувати притулку, надішліть електронний лист на адресу
oekrainers@nuenen.nl. Будь ласка, надайте деталі про предмети, що ви можете
передати центру, щоб ми могли оцінити, скільки предметів уже є, а що ще
потрібно. Тоді ми будемо раді домовитися з вами про зустріч. Ми не хочемо,
щоб небажані речі приносили до приймального центру.
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